
 

KBBC Upkot Sparta Laarne 
Onze regels rond privacy 

 

Beste Sparta-lid, beste coach, vrijwilliger, beste sponsor 

 

Wij verzamelen persoonlijke gegevens om je van dienst te zijn als lid van onze basketbal club.  

 

In dit reglement lees je welke gegevens we verzamelen en hoe we met die gegevens omgaan.  

We kunnen die regels altijd aanpassen. Belangrijke veranderingen vind je op www.spartalaarne.be  

 

We vinden het heel belangrijk om discreet om te gaan met jouw gegevens. Daarom respecteren we 

deze wetten:  

• de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en  

• de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).  

 

 

1. Welke gegevens hebben we nodig?  

 

• je identiteit:  (voor alle leden: spelers, coaches, ouders, vrijwilligers, sponsors, …) 

o voornaam en naam 

o rijksregisternummer  

o adres 

o telefoonnummer 

o e-mailadres 

o geslacht 

o geboortedatum 

o geboorteplaats 

o nationaliteit 

o lidnummer (Basketbal Vlaanderen) 

 

• je opleiding (voor coaches, Refs, …) 

o getuigschriften en attesten 

o diploma’s 

 

• je gezondheid (voor spelers) 

o medische getuigschrift (wel/niet geschikt om te spelen)  

 

• administratieve gegevens (…) 

o je rekeningnummer 

o verzekeringen 

o eventueel je btw-nummer en ondernemingsnummer 

 

We verzamelen ook foto’s en beeldmateriaal. 



We gaan er steeds van uit dat we enkel dié gegevens opvragen die nodig zijn voor een goed en 

deugdelijk bestuur van de sportclub. 

 

 

2. Van wie krijgen we jouw gegevens?  

 

In de eerste plaats vragen we die gegevens aan jou.  

 

Soms vragen we ook anderen om gegevens over jou: 

• je ouders 

• anderen, zoals je vorige club, coach…  

• organisaties die ons een opdracht geven: de KBBB …  

 

We verzamelen gegevens : 

• via telefoon of smartphone 

• via e-mail of post  

• via een contactformulier op de website 

• via digitale databestanden 

• mondeling 

 

 

3. Waarom verwerken we jouw gegevens?  

 

Wij verwerken jouw gegevens: 

• om je (vernieuwing) lidmaatschap te borgen 

• om je belangrijke informatie over de club te kunnen bezorgen 

• om sponsorfacturen uit te kunnen schrijven 

• om coaches, clubrefs, … te vergoeden  

• om je te coachen tijdens je lidmaatschap 

• om je op de hoogte kunnen houden van praktische informatie (zoals bvb. wedstrijdschema’s, 

trainingsuren, wijzigingen in de kalender, data van events,… 

• om je goed te kunnen helpen wanneer een probleem of wijziging zich zou voordoen 

• om te melden aan onze opdrachtgevers zoals Basketbal Vlaanderen, 

verzekeringsmaatschappij, …. 

• voor onze eigen werking (cijfers, communicatie, scouting, evaluatieformulier, foto’s…)  

 

We garanderen dat we jouw gegevens niet om andere redenen gebruiken.  

 

 

4. Hoe verwerken wij jouw gegevens?  

 

Wij verwerken jouw gegevens alleen: 

• als jij toestemming geeft om jouw gegevens te verwerken 

• om een overeenkomst (lidmaatschap) met jou te respecteren  

• omdat jij graag lid en/of speler wil worden van onze club 

• omdat we de wet moeten respecteren 

• om jouw rechten te respecteren 

• om onze rechten te verdedigen 



of 

om de rechten te verdedigen van een andere organisatie die jouw gegevens krijgt (dat geldt 

niet als jouw recht op bescherming van je gegevens belangrijker is).  

 

We gaan extra discreet om met intieme gegevens, bijvoorbeeld medische informatie … Die 

verwerken we alleen: 

• als jij akkoord gaat 

• als het gegevens zijn die je zelf openbaar hebt gemaakt 

• als het écht nodig is  

o om je goed te helpen (bijvoorbeeld voor je gezondheid,  voor andere behandelingen) 

o om jou of anderen te beschermen 

o om andere ernstige redenen 

 

5. Wie leest jouw gegevens?  

In de eerste plaats verwerken onze bestuursleden en vrijwilligers jouw gegevens om hun werk te 

kunnen doen. 

 

Soms geven we jouw gegevens aan andere organisaties waarmee we samenwerken. We maken dan 

duidelijke afspraken met die organisaties om jouw privacy te respecteren. We geven jouw gegevens 

aan die organisaties enkel: 

• als dat nodig is om de redenen die we onder punt 4 opsommen 

• als de wet ons verplicht om dat te doen 

• om andere redenen, alleen als je akkoord gaat 

 

We geven jouw gegevens nooit aan organisaties waarmee we geen overeenkomst hebben 

afgesloten.  

 

 

6. Hoelang bewaren we jouw gegevens?  

 

We bewaren jouw gegevens  

• zolang het nodig is om jouw lidmaatschap goed in te vullen 

• zolang we wettelijk verplicht zijn. Wil je precies weten hoelang dat is? Vraag het ons, we 

helpen je graag.  

• wij houden foto's en beelden bij om later te kunnen tonen op feesten en vieringen van de club. 
Wanneer je dit niet wil, dan kan je ons dat laten weten, dan zorgen we dat jouw foto of beeld 
niet gebruikt wordt. 

 

Hoeven we je gegevens niet meer te bewaren?  

Indien Speler/ouder: Dan verwijderen we ze binnen 3 jaar na afloop lidmaatschap uit ons systeem.  

Indien coach: Dan verwijderen we ze binnen 5 jaar na afloop lidmaatschap uit ons systeem. 

Indien sponsor: Dan verwijderen we ze binnen 5 jaar na afloop sponsoring uit ons systeem. 

 

 

7. Hoe beveiligen we jouw gegevens?  

 

Natuurlijk zijn er altijd veiligheidsrisico’s. Maar we beloven dat we alles doen wat technisch en 

financieel mogelijk is om jouw gegevens te beveiligen: 



• We verliezen je gegevens niet.  

• We zorgen dat niemand je gegevens zomaar kan veranderen of lezen. 

 

8. Wat zijn jouw rechten?  

 

• Je mag ons altijd vragen: 

o welke gegevens we verwerken 

o wie je gegevens kan lezen 

o waarom we je gegevens nodig hebben 

o waarvoor we ze gebruiken 

o hoelang we ze bewaren  

• Je mag je gegevens altijd zien.  

• Je mag je gegevens altijd aanvullen.  

• Je mag fouten in je gegevens altijd verbeteren. 

• Je mag ons altijd vragen om minder gegevens te verwerken. 

• Je mag ons vragen om je gegevens te verwijderen, ook als je eerst akkoord ging om je 

gegevens te verwerken. 

• Je mag je gegevens overdragen.  

• Je mag bezwaar aantekenen als je niet akkoord gaat met hoe we jouw gegevens verwerken.  

 

Hoe kan je gebruik maken van je rechten?  

 

• Stuur ons je vraag: 

o op papier  

o via e-mail  

 

• Stuur een kopie van je identiteitskaart (of een ander identiteitsbewijs). Zo kunnen we 

controleren dat jij ons een vraag stuurt.  

 

• Wil je geen kopie van je identiteitskaart opsturen? Maak dan een afspraak om persoonlijk 

langs te komen. 

 

• Zodra we jouw vraag ontvangen, hebben we een maand de tijd om je te antwoorden. Vinden 

we je vraag niet terecht? Dan kunnen we je vraag weigeren. 

 

 

9. Heb je een klacht?  

 

Ben je niet tevreden met hoe we jouw gegevens verwerken? Laat het ons weten. Stuur je klacht naar 

[hier een naam voorzien]: 

• via e-mail: sparta.laarne@gmail.com  

• via de post: Sparta Laarne – Leeweg 25 -9270 Laarne 

 

We doen alles om je klacht op te lossen. Ben je toch niet tevreden, dan kan je een klacht indienen bij 

de nationale dienst voor gegevensbescherming. Je vindt alle gegevens op 

www.privacycommission.be. 

 

 



 

 

 

Disclaimer: Dit document is een eenvoudige vertaling van de privacywet en de AVG. De wet is 

altijd geldig. Dit document geeft geen rechten. Wil je meer info? Neem dan contact op met 

sparta.laarne@gmail.com 


