Privacyverklaring Duikschool SAMANTHA Maaseik vzw

Duikschool SAMANTHA Maaseik hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens
van haar leden en dat hun privacy wordt gerespecteerd. Deze privacyverklaring is van toepassing
op leden en alsook enig ander persoon actief betrokken bij de vereniging.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens
we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de leden
hun privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met hun persoonsgegevens. Duikschool
SAMANTHA Maaseik vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt in ieder geval met zich mee dat wij:
-

De leden hun persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn geschreven in deze
privacyverklaring;

-

De verwerking van de leden hun persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-

Vragen om de leden hun uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor het
verwerken van hun persoonsgegevens;

-

Passende

technische

en

organisatorische

maatregelen

hebben

genomen

zodat

de

beveiliging van de leden hun 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 de leden hun rechten omtrent hun persoonsgegeven, hen hierop
willen wijzen en deze respecteren.

Als Duikschool SAMANTHA Maaseik vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de leden
hun persoonsgegevens. Indien een lid na het doornemen van onze privacyverklaring, of in
algemenere zin, vragen heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens of de
uitoefening van zijn of haar rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Duikschool SAMANTHA Maaseik vzw
Koningin Astridlaan 55
3680 Maaseik
Contactpersoon gegevensverwerking: secretaris@samantha-maaseik.be
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Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige leden, kandidaat-leden, bestuursleden
en enig ander persoon actief betrokken bij de vereniging.
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
De leden en kandidaat-leden hun persoonsgegevens worden door Duikschool SAMANTHA Maaseik
vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
-

Het versturen van mails;

-

Om ingeschreven te zijn op de ledenlijst;

-

Om te kunnen deelnemen aan de door Duikschool SAMANTHA Maaseik vzw intern
georganiseerde activiteiten zoals o.a. clubduiken, clubactiviteiten en workshops (reanimatie
e.d.);

-

Het bekomen van subsidiëring door de Stad Maaseik;

-

Het afsluiten van verzekeringen;

-

Het oproepen van de algemene vergadering;

-

Statistische doeleinden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van de leden
vragen, verwerken en bewaren:
-

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
geboortedatum, geboortejaar en rijksregister nummer;

-

NELOS gegevens: BEFOS nummer, NELOS ID, brevet, extra brevetten en medische keuring.

-

Over het verrichte werk van bestuursleden: functie, omschrijving, start- en einddatum;

-

Beelmateriaal;

-

Handtekening.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van de
leden hebben verkregen.
Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat Duikschool SAMANTHA Maaseik vzw ze pas verwerkt
wanneer de leden of bestuursleden daartoe hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven nadat
zij, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking
geïnformeerd zijn:
-

M.b.t.

terugbetalingsvergoedingen:

bedrag,

bankrekeningnummer

voor

uitbetaling,

bewijsstukken;
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft ieder
lid het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.
We verzamelen enkel persoonsgegevens die leden of enig ander persoon zelf aan ons meedeelt op
verschillende

wijzen

(o.a.

inschrijvingsformulieren,
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invul-

en

contactformulieren,

persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met
uitzondering van de informatie ontvangen van NELOS.
Van de leden wordt verwacht dat zij elke wijziging van zijn of haar persoonsgegevens onmiddellijk,
spontaan en schriftelijk doorgeeft aan Duikschool SAMANTHA Maaseik vzw.
Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar)
indien

daarvoor

schriftelijke

toestemming

is

gegeven

door

de

ouder

of

wettelijke

vertegenwoordiger.
Verstrekking aan derden
De gegevens die de leden aan ons geven, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Een voorbeeld hiervan
is het vertrekken van persoonsgegevens van leden aan NELOS in het kader van NELOS
communicatie.
Verder zullen wij de door de leden verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een
voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het
parket (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens over te maken.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien de leden ons hier schriftelijk
toestemming voor geven. Ieder lid heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze te
allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU behoudens
schriftelijke toestemming van de leden.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij de persoonsgegevens van onze leden aan derde
partijen. Wij geven ook de contactgegevens van onze leden nooit door aan derden voor
commerciële doeleinden.
Bewaartermijn
Duikschool SAMANTHA Maaseik vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de leden hun
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persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, waaronder
maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-

Alle personen die namens Duikschool SAMANTHA Maaseik vzw van de leden hun gegevens
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-

We maken gebruik van een beveiligde omgeving waar enkel de verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking toegang toe heeft middels log-in gegevens;

-

We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;

-

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-

Onze

bestuursleden

zijn

geïnformeerd

over

het

belang

van

de

bescherming

van

persoonsgegevens.
Rechten van de leden omtrent hun gegevens
Onze leden hebben recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op hen betrekking
hebben.
Leden hebben recht op correctie en aanvulling wanneer hun gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Leden mogen eisen dat hun persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk
zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen
gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer ze terugkomen op hun
toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan
baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
Leden hebben het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te laten beperken wanneer
ze de juistheid van die gegevens betwisten of wanneer zij zich verzetten tegen de verwerking van
de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met hun
toestemming, voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de
rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

Leden hebben het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om
redenen die verband houden met hun bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de
organisatie.
Leden kunnen bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens worden
verwerkt. Zo heeft ieder lid het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor directe marketing-doeleinden.
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Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van de leden hun toestemming hebben
verkregen, kunnen zij hun toestemming te allen tijde intrekken. De verwerking van deze gegevens
vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe ieder lid contact met ons kan opnemen om zijn of haar
rechten uit te oefenen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij hen daarbij vragen om zichzelf
adequaat te identificeren. Om hun identiteit te controleren vragen wij hen om een kopie van hun
identiteitskaart mee te sturen. We raden de leden sterk aan om daarbij hun pasfoto onzichtbaar te
maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Klachten
Mocht een lid een klacht hebben over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens of over de
uitoefening van zijn of haar rechten dan vragen wij hen hierover direct contact met ons op te
nemen.
Ieder

lid

heeft

te

allen

tijde

het

recht

een

klacht

in

te

dienen

bij

de

Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement
Duikschool SAMANTHA Maaseik vzw kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen
we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 juli 2020. Oudere
versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen en kunnen middels
schriftelijk verzoek geraadpleegd worden.
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