
PRIVACYVERKLARING A.L.V. 

 

 

 

AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens 

wij verzamelen en hoe wij omgaan deze persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om de privacy van 

onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

 

AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit betekent dat wij in ieder geval: 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens; 

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 

uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 

respecteren. 

 

Als AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover 

of contact met ons wenst op te nemen kan dit via één van de onderstaande bestuursleden: 

- VAN NUETEN Cis, Rijdstraat 13 te 2250 Vosselaar, tel: 014-613051, email: cvnueten@its.jnj.com; 

- TORREMANS Jos, Torenlaan 1 te 2350 Vosselaar, tel: 0476-818354, email: 

jtorrem1@hotmail.com; 

- SMITS Jef,  Pastorijstraat 42 te 2460 Kasterlee, tel: 0498-730449, email: jefdeloper@telenet.be; 

- SNEYDERS Eddy, Hoberg 16 te 2350 Vosselaar, tel: 0494-740965, email: 

eddy.sneyders@scarlet.be; 

- VAN LOOY Maud, Anjerstraat 24 te 2340 Beerse, tel: 0479-419478, email: 

maud.vanlooy@telenet.be; 

- LAURIJSSEN Patsy, Oude Baan 14 A te 2275 Lille, tel: 0472-418274, email: 

patricia.laurijssen@gmail.com. 

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens 

 

Uw persoonsgegevens worden door AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.) verwerkt ten behoeve van de 

volgende doeleinden en rechtsgronden: 

- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.). 



- het versturen van trainingsschema’s, uitslagenoverzichten, uitnodigingen,… m.a.w. de werking 

van de club (de toestemming van de betrokkenen is uitdrukkelijk vereist). 

- het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting); 

- om de leden te kunnen verzekeren tegen ongevallen. 

 

Voor deze doelstellingen vragen wij de volgende persoonlijke identiteitsgegevens van u: naam, 

voornaam, adres, geboorteplaats en datum, geslacht, telefoon/GSM-nummer, emailadres. 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we deze verkregen 

hebben. 

De gegevens die u aan ons geeft worden door ons alleen aan derde partijen verstrekt indien dit 

noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden en/of indien dit wettelijk verplicht en 

toegestaan is, meer bepaald: 

- de ongevallenverzekering; 

- aanvraag van subsidies. 

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan partijen waar AfstandsLopers Vosselaar 

(A.L.V.) geen verwerkingsovereenkomst mee heeft.  Indien dergelijke overeenkomst wel wordt 

afgesloten worden hierin de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens 

te waarborgen. 

AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.) kan enkel persoonsgegevens delen met derden indien u hier 

uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde 

ingetrokken worden. 

 

AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.) bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist (periode vereist). 

 

Ter bescherming van de door AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.) verzamelde gegevens zijn alle 

personen die hiervan kennis kunnen nemen, in principe enkel de leden van het bestuur van 

AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.), gehouden tot geheimhouding ervan.  Bovendien worden 

regelmatig back-ups gemaakt zodat deze gegevens kunnen hersteld worden bij eventuele fysieke of 

technische incidenten. 

 

U heeft steeds recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke 

wij van u (ontvangen) hebben, of om mededeling ervan aan derden.  Hierboven werd reeds vermeld 

hoe u contact kan opnemen hierover met AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.).  AfstandsLopers 

Vosselaar (A.L.V.) kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijk 

verzoek. 

 

AfstandsLopers Vosselaar (A.L.V.) kan deze privacyverklaring steeds wijzigen.  Van deze wijziging 

wordt u steeds in kennis gesteld. 

 

 


