Privacybeleid KFC Katelijne
Uw privacy is onze zorg

KFC Katelijne respecteert jouw privacy. In ons privacybeleid willen wij je op een heldere, transparante,
eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe KFC Katelijne
persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.

-

Nationaliteit

-

Contactpersonen en/of ouders

-

Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er

-

Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider

-

Gegevens over de sportieve prestaties (cfr. spelersevaluaties)

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar
KFC Katelijne verantwoordelijke voor de verwerking is.
Voor de verwerkingen waar KFC Katelijne enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal
Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te
raadplegen op de respectievelijke websites.

Alle gegevens die namens KBVB of Voetbal Vlaanderen worden gevraagd via e-kickoff voldoen aan de
gestelde vereisten aangezien deze gegevens de uitvoering van het lidmaatschap betreffen en nodig
zijn voor de organisatie van de competities. Uiteraard mag men deze gegevens enkel gebruiken in het
kader van aansluitingen en de organisatie van wedstrijden, of wanneer het gebruik ervan binnen de
algemene verwachtingen van een voetbalclub ligt (bv. ledenbeheer of organisatie van trainingen).

1° Wie we zijn
Deze privacyverklaring gaat uit van de VZW KFC Katelijne, stamnummer 04453 en
ondernemingsnummer BE0419.382.270, gevestigd in de Vossevelden 9 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Je kan ons bereiken via secretariaat@kfckatelijne.be of jeugd@kfckatelijne.be.
Mevr. Kathy Branswyk is de contactpersoon van KFC Katelijne voor vragen omtrent jouw privacy.
Zij is te bereiken via kathy.branswyk@gmail.com.

3° Persoonsgegevens die wij NIET verwerken
Zoals de wet het voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens zoals inzake ras, etnische afkomst
of godsdienst, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, politieke overtuiging, medische gegevens,
strafrechtelijke gegevens.
Uitzonderingen:
1)

zoals voor het aanvragen van medische afwijkingen (Bondsreglement artikel B1009), de

2° Persoonsgegevens die wij verwerken

aangifte van een sportongeval (Bondsreglement titel 21) of voor het toepassen van

Persoonsgegevens die onder de privacybescherming vallen, zijn zeer ruim en zijn bijgevolg alle
gegevens waarmee iemand direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

In specifieke gevallen mogen gevoelige gegevens echter verzameld of gebruikt worden,

stadionverboden en burgerrechtelijke uitsluitingen (Voetbalwet).
2)

Disciplinaire beslissingen (bv. rode kaarten of schorsingen) vallen niet onder de categorie
strafrechtelijke gegevens en zijn dus niet onderhevig aan de strengere voorwaarden. Dit

KFC Katelijne verwerkt van alle aangeslotenen (spelers, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters,…) in

neemt niet weg dat deze persoonsgegevens een gevoelig karakter kunnen hebben en dat

het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hetzelfde geldt voor de gegevens van bestuursleden en van vrijwilligers.
Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:
-

Voor- en achternaam

-

Geboortedatum en -plaats

-

Adresgegevens

-

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

Geslacht

clubs hier zorgvuldig mee moeten omspringen.
3)

Kinderen worden als een kwetsbare bevolkingsgroep beschouwd in de privacy-wetgeving.
Op zich gelden evenwel de algemene regels en principes, doch is extra voorzichtigheid
geboden.
Hou er rekening mee dat net zoals dit het geval is voor aansluitingen en transfers,
toestemming voor minderjarigen in principe door de wettelijke vertegenwoordiger is te
geven, in het bijzonder voor het gebruik van foto’s.

4° Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

lidmaatschap of laatste gebruik van deze gegevens.

KFC Katelijne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Omwille van archiefwaarde wordt je naam, adres, geboortedatum en lidmaatschap gegevens

-

Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden

onbeperkt bewaard. Indien je na de termijn van 5 jaar je bewaring van gegevens wil schrappen, kan

-

Het doorgeven van noodzakelijke informatie aan de KBVB ten behoeve van de verplichtte

dit door ons eenvoudig op de hoogte te brengen.

administratie

Wedstrijd- en sportieve resultaten/evaluaties worden onbeperkt bijgehouden.

-

Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen

-

Het doorgeven van noodzakelijke informatie aan de verzekeringen voor het verzekeren van

6° Delen van persoonsgegevens met derden

spelers, trainers, medewerkers en leden tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke

KFC Katelijne verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is

aansprakelijkheid

voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een

Het kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden (uitvoering overeenkomst KBVB,

wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een

e-Kickoff, wedstrijdbladen.be, …)

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid

-

Het bijhouden van wedstrijdgegevens en spelersstatistieken

van jouw gegevens. KFC Katelijne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

-

Het detecteren en opvolgen van talenten

-

Het bekomen van subsidiëring door de overheid/gemeente

7° Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

-

Het aanmaken van een profiel op onze clubwebsite om je extra diensten te kunnen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast

aanbieden

heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of

Het beheren van de clubwebsite, sociale media en voeren van publicatie (clubblad, flyers, …)

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KFC Katelijne en heb je het

met onder andere het publiceren van foto’s en ander beeldmateriaal met als doel bericht-

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de

en verslaggeving, promotie van de club en haar activiteiten

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u

Voor foto’s, video’s en audiovisueel materiaal die geen sfeerbeelden zijn en die duidelijk de

genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging

bedoeling hebben om uw persoon als centrale figuur af te beelden en te promoten, zal uw

van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de

toestemming worden gevraagd bij gebruik ervan voor promotiedoeleinden.

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@kfckatelijne.be. Om er zeker van te

-

-

-

Noot: KFC Katelijne werkt ook samen met Socceronline voor hun ledenadministratie, een

zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te

softwarepakket voor de administratieve en sportieve opvolging van onze spelers. Hiervoor hebben wij

identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan

een apart addendum ter beschikking om te voldoen aan deze wetgeving.

binnen 30 dagen, op jouw verzoek. KFC Katelijne wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat

5° Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

KFC Katelijne bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke

8° Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel

KFC Katelijne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

verschillen.

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

KFC Katelijne verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na einde

tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@kfckatelijne.be.

