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A.V.G. / G.D.P.R. privacy verklaring – www.kna-kraainem.be
Versie: 23.05.2018
Deze website is eigendom van KnA-Kraainem, vzw
Adres maatschappelijk zetel: Bosstraat 11 – 1950 Kraainem
Telefoon: 0474 694 008 E-mail: info@kna-kraainem.be
Ondernemingsnummer: BE 0464 566 553
Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene
voorwaarden.

1.01 Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en
dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KnA-Kraainem, vzw of rechthoudende
derden.

1.02 Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke
omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden
beschouwd.
KnA-Kraainem, vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, en
bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie
onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal KnA-Kraainem,
vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit recht te zetten.
KnA-Kraainem, vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die
ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie op
onze website, kan u de beheerder van de site contacteren via info@kna-kraainem.be De inhoud van de site (links
inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
KnA-Kraainem, vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor
enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van
de website. KnA-Kraainem, vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere,
inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen,
werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur,
programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van
derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op
geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
KnA-Kraainem, vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken
van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of
voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

1.03 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement
Halle-Vilvoorde bevoegd.

KNA_AVG-verklaring website-23mei2018.docx
1/4

A.V.G. / G.D.P.R. Privacy verklaring

1.04 Privacybeleid
KnA-Kraainem, vzw verwerkt persoonsgegevens via een directe link met het ledenbeheerprogramma van onze
federatie Gymfed vzw. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij
Michel Renders op 0474 694 008 of op info@kna-kraainem.be

1.04.1 Waarom verzamelen en verwerken we deze gegevens?
KnA-Kraainem, vzw verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:
 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, trainingen, optochten, opleidingen & wedstrijden
georganiseerd door of met medewerking van KnA-Kraainem, vzw (contractueel belang)
 Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
 Verzekeringstechnische administratie (gerechtvaardigd belang)
 Vrijwilligerswerk ihkv evenementen of het faciliteren van de werking van KnA-Kraainem, vzw
(gerechtvaardigd belang)
 Deelname aan (inter)nationale wedstrijden, manifestaties & stages(gerechtvaardigd belang)

1.04.2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij via de website?





Identificatiegegevens:
Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, geslacht
Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:
identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit
Persoonlijke kenmerken:
(Sporttechnische) diploma’s

1.04.3 Rechtsgronden van de verwerking
KnA-Kraainem, vzw verzamelt deze gegevens om uw lidmaatschap bij onze vereniging en Gymfed vzw te kunnen
verwerken. De gegevens worden tevens gebruikt voor het beheer van de verplichte sportverzekering en de interne
werking van de afdelingen.

1.04.4 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties



GymnastiekFederatie Vlaanderen
Ethias nv in geval van aangifte sportongeval.

1.04.5 Overmaken aan derden
De gegevens die u aan KnA-Kraainem, vzw verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk
blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.
Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:
Ethias: Verwerking ongevalsdossiers
Lokale overheid: Het bekomen van subsidies
Sport-Vlaanderen: het bekomen van subsidies

KNA_AVG-verklaring website-23mei2018.docx
2/4

A.V.G. / G.D.P.R. Privacy verklaring

Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee KnA-Kraainem,
vzw een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is
bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze
toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de
voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU

1.04.6 Minderjarigen
KnA-Kraainem, vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid
bij KnA-Kraainem, vzw/ Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan
KnA-Kraainem, vzw /Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

1.04.7 Hoe lang bewaren wij deze gegevens?
KnA-Kraainem, vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
KnA-Kraainem, vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.
Anonieme gegevens kunnen langer bijgehouden worden voor statistiek-redenen.

1.04.8 Wat zijn uw rechten omtrent deze persoonsgegevens?
U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die KnA-Kraainem, vzw heeft
ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het
lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is,
gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.
Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie
of een van haar medewerkers.
U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht
aan een andere partij. KnA-Kraainem, vzw kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan
voornoemd verzoek.

1.04.9 Heeft u een klacht over onze manier van werken?
De bezoeker van deze website beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij
De eigenaar van deze website zijnde KnA-Kraainem, vzw via mail op info@kna-kraainem.be of per telefoon
0474 694 008.

-

Bij zwaarwichtige klachten kan u steeds contact opnemen met:
De Gegevensbeschermingsauthoriteit – vroeger privacycommissie (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).
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1.05 Wij gebruiken cookies op onze website
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is
een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat
geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.

1.06 Deze website maakt gebruik van Belstat
Deze website maakt gebruik van Belstat, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Belstat met adres enda
Scheiweg 26 - 5421 XL Gemert - Nederland. Belstat maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
Belstat respecteert alle individuele rechten op persoonsgegevens en privacy.




De opgeslagen gegevens worden nooit aan derden doorgegeven.
Belstat aggregeert informatie en doet dus geen personal tracking of volgt niet het surfgedrag van een
individu of IP adres.
Uw sitebeschrijving, -url en -categorie zijn publiek.

1.07 Wijziging privacyverklaring
KnA-Kraainem, vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018.
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