PRIVACY VERKLARING
Privacy verklaring van

Bell Wandelclub vzw
Meetjeslandstraat 11
2660 Hoboken

U kan onze privacy-verantwoordelijke contacteren via privacy@bellwandelclub.be
Uw persoonsgegevens worden door de Bell Wandelclub vzw verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden:
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Bell Wandelclub vzw, van Wandelsport
Vlaanderen en de leden van Wandelsport Vlaanderen
• Het versturen van informatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Naam, voornaam, geboortedatum, adres en geslacht
Telefoon, GSM nr, bankrekening
E-mail adres
Lidnummer WSVL
Rijksregister nr
Datum aansluiting en opzegging lidmaatschap
Deelname aan activiteiten van de club
Wij delen met Wandelsport Vlaanderen de gegevens die door Wandelsport Vlaanderen gevraagd
worden i.v.m. het lidmaatschap van Wandelsport Vlaanderen
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht
en toegelaten is.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.
U heeft het recht deze toestemming ten alle tijde in te trekken, zonder dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking.
Afbeeldingen en foto’s van clubactiviteiten:
Op onze website publiceren wij regelmatig foto’s van clubleden en eventuele andere personen. Deze
foto’s worden telkens gemaakt in normale clubcontext
Als je bezwaar hebt tegen de publicatie van foto’s waarop jij voorkomt kan je dat schriftelijk melden
aan de privacy verantwoordelijke van de club via privacy@bellwandelclub.be
Er zullen dan geen afbeeldingen gepubliceerd worden waarop je voorkomt
Indien je op een groepsfoto voorkomt bestaat de mogelijkheid dat je onherkenbaar wordt gemaakt.
Bewaartijd:
Uw persoonsgegevens worden bewaard van de aanvraag van het lidmaatschap tot 6 maanden na
opzegging lidmaatschap of zolang het wettelijk vereist is
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgevens, gelieve hiervoor contact op
te nemen met de privacy verantwoordelijke van de club via privacy@bellwandelclub.be

