
Privacywet (GDPR) 
Algemeen: 

 

A   Bij de inschrijving worden een aantal gegevens gevraagd  

     Via de infofiche worden volgende gegevens gevraagd: 

       -naam en voornaam 

       -adres 

       -geboortedatum 

       -telefoonnummer van het lid of ouders van het kind. 

       -geslacht 

       -emailadres 

       -medische gegevens 

       -van de actieve leden worden de bepaalde graden opgeslagen. 

 

B   Bij het inschrijven van het nieuwe lid wordt deze op de hoogte  

     gebracht van de privacy wetgeving. 

     Er is een Exel blad bijgehouden waar het lid over volgende kan  

     beslissen, het ja of neen gevolgd door uw handtekening. 

     -Tijdens het karate seizoen zijn allerhande activiteiten waar foto’s 

      worden genomen .U beslist of er close ups mogen genomen van u 

      actieve kind. 

    -Alsook beslist u of u mailing wilt ontvangen. 

    -Ook de bevestiging of bepaalde gegevens mogen gedeeld worden. 



C   -U hebt het recht en de mogelijkheid om uw gegevens in te kijken . 

     -Als het lid gestopt is worden de gegevens na 2 jaar gewist. 

     -Je kan er enkel nog de naam en voornaam terugvinden gevolgd  

      door de behaalde graduaties. 

     -Dit omdat velen na bepaalde tijd terug beginnen met oefenen . 

 

D   Wat gebeurt met de gegevens bij de verwerker? 

       -Gegevens worden intern verwerkt voor de beurtenkaarten . 

       -Inzicht voor verval verzekeringen. 

       -Nazicht trainingen en tijd voor examens graduatie. 

       -Snel verwittigen ouder bij ongeval. 

 

E   -emailadressen worden doorgestuurd naar verantwoordelijke  

      clubinfo, versturen van maandkalender en belangrijke  

      evenementen. 

      Davy Vanstechelman verstuurt interne info activiteiten. 

      Hessel christof verstuurt attesten voor doktersonderzoek. 

      *Hiervoor is bij inschrijving toestemming gegeven of niet. 

        Zie lijst. 

 

F   -Bij inschrijving in de club bent u ook automatisch ingeschreven  

      Bij de federatie, dit voor de verzekering. 

      Alle info is hier ook dus aan de federatie doorgestuurd. 

   -Ook voor de stadsubsidie zijn gegevens doorgegeven . 



    Naam voornaam adres en email +leeftijd. 

   -Van de bestuursleden is de naam voornaam adres email en gsm  

    doorgegeven+functie 

   -Ook van de lesgevers worden naam adres  email en gsm 

     doorgegeven samen met hun diploma’s karate of 

     VTS  scholingen en andere bijscholingen . 

 

G Waar vindt men de gegevens terug en wie kan eraan. 

   -de gegevens zijn opgeslagen via een ledenprogramma op de               
server. 

   -de bewuste server staat bij Ankaert Wim. 

    Klerkenstraat 62, 8920 Langemark 0476/781124. 

   -De gegevens worden bewerkt op het programma, aanwezigheden 

     examens, beurtenkaarten en verzekeringen. 

   -De verwerking van de gegevens gebeurt door Hessel Christof 

     Komenstraat 1, 8953 Wijtschate 0496/685577 

    

       

    

 


