
Privacy beleid Visclub Lint vzw 

Algemeen 

De Visclub Lint vzw geeft om uw privacy. Daarom willen we u zo uitgebreid mogelijk 

informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. In dit 

Privacy beleid vindt u alle informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom 

we ze verzamelen, hoe lang we ze opslaan, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt uitoefenen. 

Wie zijn we? 

Visclub Lint vzw, met zetel op F. Timmermanslaan 15, 2547 Lint en vijvers gelegen in het 

park van de gemeente Lint, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Onze contactgegevens zijn 

• christel.vdbrande@telenet.be voorzitter 

• karl@karlsleeckx.be secretaris 

• https://www.facebook.com/VisclubLintvzw/  facebook pagina 

• Zetel: Felix Timmermanslaan 15, 2547 Lint 

Onze club beschermt uw privacy en handelt in overeenstemming met de bepalingen van de 

Belgische Privacywet (de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’) en de Europese 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vragen u om dit beleid te lezen zodat u 

weet op welke manier persoonsgegevens door ons op de website verzameld en verwerkt 

worden. 

Vereisten verwerking persoonsgegevens voor verenigingen 

De Wet bescherming persoonsgegevens stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden 

beheren, zoals een ledenadministratie. Deze eisen zijn: 

• toestemming van het lid voor het verwerken van de gegevens; 

• juist en nauwkeurig bijhouden van de lidmaatschap gegevens; 

• beveiligen van de lidmaatschap gegevens; 

• op verzoek inzage verlenen in de eigen opgeslagen lidmaatschap gegevens; 

• uitsluitend gebruik van de lidmaatschap gegevens voor het doel waarvoor ze 

verzameld zijn. 
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Wie wordt beschermd door dit beleid? 

Dit beleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die de club verwerkt als 

verwerkingsverantwoordelijke (zie hoofdstuk: “Wie zijn we?”). Dit beleid is van toepassing 

op de verwerking van de persoonsgegevens van onze vissers en sympathisanten in verband 

met onze wedstrijden en evenementen. De persoonsgegevens van voormalige 

vissers/sympathisanten zullen zo zorgvuldig mogelijk worden behandeld en beveiligd, in 

overeenstemming met dit beleid. 

Gegevens die u ons verstrekt door onze website te 

gebruiken: 

De website van Visclub Lint vzw maakt geen gebruik van cookies en er worden via deze weg 

geen gegevens van u en uw bezoek opgeslagen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Visclub Lint vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons 

verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer/mobile nummer 

• E-mailadres 

• Rijksregisternummer voor lidkaart en verzekering 

• Foto’s/video’s genomen tijdens onze activiteiten 

 

Onze website en facebook pagina heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders 

dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen 

dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan 

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over 

een minderjarige, neem dan contact met ons op via christel.vdbrande@telenet.be of 

karl@karlsleeckx.be  dan verwijderen wij deze informatie. 
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 

persoonsgegevens verwerken 

Visclub Lint vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze wedstrijddata door te 

geven of om annulaties van wedstrijden door te geven 

• Wedstrijduitslagen op te maken en te publiceren op onze website/FB-pagina 

• Uitnodigingen voor evenement te sturen 

Geen geautomatiseerde besluitvorming 

Visclub Lint vzw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 

zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Visclub Lint vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Visclub Lint vzw gebruikt geen cookies. Zie compliance test (clubgegevens) 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Visclub Lint vzw en 

heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan 

indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar 

jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking 

van jouw persoonsgegevens sturen naar christel.vdbrande@telenet.be of karl@karlsleeckx.be 

Visclub Lint vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 

dienen bij de privacycommissie. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Visclub Lint vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 
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christel.vdbrande@telenet.be of karl@karlsleeckx.be. Visclub Lint vzw heeft de volgende 

maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

• Niet gebruiken van cookies 
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