Privacy verklaring HZ 93
Laatste update: 25/05/2020
Sportclub HZ93 vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw
privacy wordt gerespecteerd.
Tijdens uw interactie met HZ93 kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen
identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres, geboortedatum, nationaal
nummer en telefoonnummer enz.). Dit zijn uw "persoonsgegevens".

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als
doel competitie of recreatief volleybal te kunnen spelen of leden te kunnen bereiken via
verschillende communicatiekanalen. Door gebruik te maken van de site van HZ93 of door aansluiting
als lid of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze
Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve
dan geen gebruik te maken van de site Volley HZ93 en ons geen persoonsgegevens mee te delen of
niet aan te sluiten als lid.
HZ93 behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan
deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele
wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Verzamelde persoonsgegevens
HZ93 kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder




Aansluiting als spelend lid of als niet-spelend lid van HZ93 en de eventueel daaruit
voortvloeiende aansluiting bij de Koninklijke Vlaamse Volleybal Bond
Online en elektronische interacties, onder andere via website van HZ93, of via sociale
netwerken van derden (zoals Facebook)
Offline interacties met ons, onder andere via deelname aan wedstrijden en contacten via de
events van HZ93.

De volgende gegevens worden bijgehouden: naam, voornaam, adres, telefoon, email, email ouders,
foto, coach licentie, licentie VVB, ploeg.
Uw persoonsgegevens worden door HZ93 verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden









Voor inschrijving bij de Vlaamse Volleybalbond (VVB)
Voor het indienen van subsidiedossiers bij de overheid
Voor het maken van afspraken voor trainingen en wedstrijden
Voor het uitnodigen voor HZ93 evenementen
Voor communicatie over de club via de website van de club.
Wie we zijn, hoe je ons kan contacteren, welke ploegen (inclusief ploegfoto) en trainers deel
uitmaken van onze club, resultaten van onze ploegen.
Voor Communicatie via facebook pagina’s van de club.
Om uw bestelling(en) te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan.

Verstrekking aan derden
HZ 93 deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct
marketing. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wel aan derde partijen verstrekt worden indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
HZ93 kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als ze
te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te
voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van
u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit zou wel als gevolg kunnen
hebben dat wij u uit onze werking moeten schrappen als het om vereiste gegevens gaat. (bvb Naam,
voornaam, geboortedatum, e-mail , telefoonnummer … voor een spelend-lid).

Gegevensbeveiliging
HZ93 slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor
bestuur, trainers/coaches en begeleiders van HZ93.

Bewaartermijn
HZ 93 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt en rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te
lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na
te leven. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met HZ93 gedurende
een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet
langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.
De gegevens worden bewaard zolang u deel uitmaakt van de club (spelend lid, niet-spelend lid,
bestuurslid, (vrijwillig) medewerker (coach, trainer, ploegverantwoordelijke, markeerder, vrijwilliger).
Deze gegevens kunnen geschrapt worden op vraag als je niet langer spelend lid, niet-spelend lid,
bestuurslid of medewerker bent bij HZ 93.

Contact opnemen
HZ93 treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het
verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze
Privacyverklaring of de manier waarop HZ93 persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons
contact op via email bestuur@hz93.com

