Informatie aan de leden in het kader van GDPR
Bij KZK vinden we jouw privacy heel belangrijk. Daarom behandelen we jouw data als KZKlid met de grootste zorg. We verzamelen enkel de persoonsgegevens die we nodig hebben
voor onze werking en onze communicatie daarover met jou. We nemen ook alle gepaste
veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen.
Door een wijziging in de reglementering rond de bescherming van persoonsgegevens
hebben we ons Privacybeleid bijgewerkt. Om ervoor te zorgen dat je weet hoe KZK jouw
persoonlijke gegevens gebruikt, willen we je daar graag over informeren.

Hoe gaat KZK om met je persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee men jou kan identificeren: je naam, je adres, je
telefoonnummer, je e-mailadres …

Wat zijn gevoelige persoonsgegevens?
Naast onschuldige persoonsgegevens zijn er ook gevoelige persoonsgegevens. Dat zijn
gegevens die beter niet in de verkeerde handen terechtkomen. Denk aan informatie over je
gezondheid, je politieke opvatting, je levensbeschouwelijke overtuiging. Niemand heeft recht
op deze informatie.

Heeft KZK jouw persoonsgegevens nodig?
KZK heeft in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens nodig. We willen immers op een
efficiënte manier onze club besturen.
Welke persoonsgegevens hebben we nodig?
• je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres: om je te informeren via onze
nieuwsbrief, e-mail en sociale media of om brieven te kunnen sturen.
• bepaalde medische gegevens, vooral bij onze competitiezwemmers: om die zwemmers op
een correcte manier sportief te kunnen begeleiden. Het gaat hier om informatie die wij van
een dokter of kiné krijgen en die uiteraard vertrouwelijk behandeld worden.

Zijn je persoonsgegevens bij KZK in goede handen?
Ja. Via een gedragscode verbinden alle bestuursleden en trainers van KZK zich ertoe om
discreet met je gegevens om te gaan en je persoonsgegevens enkel te gebruiken voor
sportieve en reglementaire doelen en om de wet (onder andere de wet op de privacy) na te
leven. Vanzelfsprekend volgen we de regels van de “Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming” (GDPR). De toegang tot je persoonsgegevens wordt informaticatechnisch beveiligd en zoveel mogelijk beperkt tot enkel die mensen die ze ook echt nodig
hebben. Je persoonsgegevens worden veilig bewaard. KZK neemt
technische en
organisatorische maatregelen overeenkomstig de Europese regels om de vertrouwelijkheid,
integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. Je persoonsgegevens worden
uitsluitend op dragers binnen de Europese Unie bewaard. Je persoonsgegevens zijn dus in
goede handen bij KZK!

Ons engagement inzake gegevensverwerking
• Als we je bijkomende persoonsgegevens vragen, leggen we je uit waarom we die nodig
hebben en hoe we die verwerken. We verzamelen enkel die gegevens die nodig zijn voor
onze werking.
• We doen de nodige inspanningen om zo correct mogelijke persoonsgegevens te bewaren.
• We houden je persoonsgegevens niet langer bij dan nodig. Gegevens die we niet meer
nodig hebben, wissen we. Sowieso worden je persoonsgegevens vernietigd 10 jaar na een
eventueel einde van je lidmaatschap. Als je dat wenst, vernietigen we je persoonsgegevens
onmiddellijk.
• We geven je persoonsgegevens nooit door aan andere organisaties zonder jouw
toestemming.
• We blijven onze computersystemen beveiligen zodat je persoonsgegevens niet kunnen
worden gestolen of verloren gaan.
• We blijven de toegang tot je persoonsgegevens beperken tot de betrokken personen. Op
jouw verzoek geven we je toegang tot alle persoonsgegevens die we over je hebben. Je kan
deze gegevens ook corrigeren (zie de volgende vraag).
• We volgen alle wetgeving rond privacy en veiligheid van informatie op en leven die na.
• We informeren over de wijze waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Kan je jouw persoonsgegevens inkijken of verbeteren?
Je hebt wettelijk het recht om de persoonsgegevens die KZK over je bewaart, op te vragen
en te verbeteren. De verwerkingsverantwoordelijke voor KZK is Bart Dewulf, secretaris
(kzk@mail.zwemfed.be). Voor meer informatie over je persoonsgegevens die KZK bijhoudt,
kan je terecht bij Bart Dewulf. Als je vindt dat de verwerking van je gegevens indruist tegen
de GDPR, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

