
          24 Mei 2018 

 

Beste leden                                                               

  
  
Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. 
De “Algemene verordening gegevensbescherming” (AVG) of  “General Data Protection Regulation” 
(GDPR) op internationaal niveau. 
 
Om ons te helpen aan de AVG/GDPR-toestemmingsvereisten te voldoen, moeten we kunnen 
bevestigen dat u inhoud/gegevens van ons wilt blijven ontvangen.  
  
Wij gebruiken uw gegevens enkel in clubverband en alleen om de wedstrijduitslagen en 
rangschikkingen aan te maken. 
  
Dit wil ook zeggen dat uw naam op de wedstrijdbladen, rangschikking enz.….kan voorkomen op onze 
website en Facebook pagina. 
  
Buiten de club worden uw gegevens en/of foto’s in geen enkel geval doorgegeven aan derden. 
  
Al de persoonlijke gegevens, foto’s en dergelijke, die u aan de club  hebt gegeven bij het lid worden, 
worden vanaf heden op een veilige plaats bewaard. Onze computer is paswoord beveiligd en niet 
toegankelijk voor anderen buiten het bestuur. Op onze website worden geen cookies bewaard. 
 
Voor het vastleggen van gegevens moeten wij toestemming vragen aan onze leden. 
Erg belangrijk in de AVG-wetgeving is dat wij verplicht zijn om expliciet toestemming te vragen voor 
het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. 

Niet alleen moeten wij je toestemming vragen, wij moeten ook kunnen aantonen dat wij toestemming 
hebben gevraagd, wanneer wij toestemming hebben gevraagd en waarvoor wij precies toestemming 
hebt gevraagd. 

Wie dus bezwaar heeft dat zijn of haar naam op onze website (http://www.visclublint.be) en op onze 
facebook pagina (https://www.facebook.com/VisclubLintvzw/) komt te staan moet dit melden aan onze 
voorzitter.  

Christel Van den Brande 
Statiestraat 50, 2547 Lint 
0498 08 58 06 

christel.vdbrande@telenet.be 

Uw gegevens zullen dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 

U wordt bij de volgende wedstrijd gevraagd om uw toestemming te geven. Wanneer u dit niet doet 
worden uw naam/gegevens van de website verwijderd. 

Samengevat: 
  
Als u niets wil veranderd zien hoeft u niets de doen en bent u akkoord met de huidige toestand. 
  
Anders moet u ons verwittigen dat wij van u geen gegevens meer mogen gebruiken. 
  
vriendelijke groeten  
 
Visclub Lint vzw 
Vanaf 25 Mei mag u zelf geen gegevens van de club zelf op Facebook zetten. 
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