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Beste leden,
Naar aanleiding van de wetgeving rond de privacy, zijn wij genoodzaakt om enkele punten uit te klaren.
Zoals jullie weten is de nieuwe wetgeving rond de private levenssfeer gestart op 25 mei 2018. Omdat ook
wij ledenlijsten bijhouden en deze gebruiken voor diverse doeleinden, zoals het opmaken van statistieken
wat betreft ouderdom en woonplaats en voor het toesturen van het wijkkrantje naar mensen die dit niet met
de gewone huis aan huisbedeling verkrijgen, moeten wij hiervoor de individuele toestemming hebben van
ieder lid op zich.
Zoals jullie allicht ook gemerkt hebben, publiceren wij ook regelmatig foto’s in ons wijkkrantje, promotie
folders, website of onze sociale media pagina waarop het mogelijk was dat u ergens op stond. Dat verandert
niet zolang het een groep mensen betreft die rond een bepaald thema bezig zijn of tijdens wedstrijden
(mogelijk komt hiervoor ook de pers ter plaatse om een verslag te maken). Andere voorbeelden zijn: een
spelersgroep petanquers, minigolvers, bingospelers, …, de zogenaamde thema of “sfeerfoto’s”.
Het verandert wel als er een persoonlijke individuele foto wordt genomen. Hiervoor hebben wij uw
toestemming nodig.
Onze volledige privacy werking kunt u op de achterzijde van dit blad lezen of raadplegen op onze website.
Lees deze aandachtig. Uw afgevaardigde van de club binnen de raad van bestuur kan u verder helpen als u
vragen hebt.
Ook is er een apart blad bijgevoegd waarop vermeld wordt wat er over u persoonlijk bekend is. Het is de
bedoeling dat u dit zelf naziet, aanvult of verbeterd. Ook dient u aan te duiden of u voor bepaalde
onderwerpen toelating geeft of niet. Ondertekenen is noodzakelijk.
Gelieve dit formulier zo snel mogelijk terug te sturen.
Met vriendelijke groeten,
Raymond Leemans,
Secretaris VZW Jeugd en Cultuur.
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Privacyverklaring:
De VZW Jeugd en cultuur verzamelt persoonlijke gegevens van u wanneer u zich:
• rechtstreeks aansluit bij de VZW
• aansluit bij één van haar clubs of afdelingen ook als u deze gegevens via ons
webformulier invult.
Persoonlijke gegevens die u verstrekt betreffen:
• Identificatiegegevens zoals uw naam, geboortedatum, geslacht, adressen,
telefoonnummers of e-mailadressen wanneer u zich registreert.
• Aanvullende gegevens die we op basis van toepasselijke wet- en regelgeving of andere
verplichtingen moeten verzamelen en verwerken om uw identiteit te controleren, of
om de gegevens die we hebben verzameld, te verifiëren.
• Al dan niet de toestemming verlenen om uw individuele foto te mogen maken en
publiceren in onze lokale publicaties (zowel wijkkrantje als digitale platformen).
Volgende gegevens worden door de VZW Jeugd en Cultuur verwerkt met als doelen:
• Bezorging van uitnodigingen via post en E-mail.
• In sommige gevallen het opzenden van het lokale wijkkrantje via post.
• Het nazicht op de juistheid van lidgeldinning door de clubs.
• De geboortedatum en geslacht voor het opmaken van statistieken.
De clubs zelf doen dit met als doel:
• Opmaken wedstrijdlijsten – puntenklassement.
• Communicatie tussen club en lid.
• Eventueel een bijkomende verzekering af te sluiten voor mogelijke ongevallen tijdens de
activiteiten.
• Doorgeven van de gegevens aan de overkoepelende VZW Jeugd en Cultuur.
Deze gegevens worden verzameld en verwerkt bij:
• De club waar u bij aansluit, meestal bij de penningmeester van de club.
• De overkoepelende VZW “Jeugd en Cultuur” bij de secretaris en kunnen worden ingezien
door het dagelijks bestuur.
Niemand anders krijgt deze gegevens te zien, en zij worden ook niet aan derden bezorgt.
Zij dienen bij de VZW Jeugd en Cultuur uitsluitend voor intern gebruik zoals hierboven
beschreven.
De bewaartijd is vastgelegd op 10 jaar na uittreding.
Indien de betrokkene wenst dat haar of zijn gegevens vroeger worden verwijderd kan dit op
eenvoudig verzoek.
Nazicht kan steeds gebeuren na afspraak met de secretaris.
Als (ex)lid hebt u volgende rechten:
recht op informatie
recht op inzage en kopie (uitsluitend van uw gegevens)
recht op aanpassing (rectification)
recht op bezwaar
recht op vergetelheid (verwijderen van gegevens)
recht op intrekken toestemming
recht op beperking van verwerking
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Voor nieuwe leden, enkel inschrijven via onderstaand inschrijving formulier. Voor bestaande leden enkel de
ontbrekende of foute informatie aanvullen of verbeteren op onderstaand formulier.

Alles invullen in blokletters.
Verplichte velden:
Naam:
Voornaam
Geslacht (M/V)
Geboortedatum D/M/Jaar
/
/
Straatnaam
Postnummer
Woonplaats
Land
Sluit aan bij Club

Betaald al VZW lidgeld via club (welke?)

Is ook aangesloten bij:

Is ook aangesloten bij:

E-Mail (indien je er een hebt)

GSM / Telefoonnummer

Facultatief
Voor het afsluiten van verzekering bij FROS:
Vul rijksregister nummer in en bezorg dokters attest aan de club

.

.

-

.
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Volgende vragen gaan over het gebruik van foto’s en E-mail adres.
Mogen wij E-mail sturen naar uw E-mail adres in verband met activiteiten van de VZW en club waar u zich
hebt bij aangesloten (bvb het wijkkrantje, uitnodigingen voor vergaderingen,…)?
Aankruisen wat van toepassing is.

Ja
Neen
Het recht op afbeelding
U kunt zich verzetten tegen publicatie van uw individuele foto zonder uw toestemming in het wijkkrantje,
onze website, of op de sociale media sites van onze VZW.
Om u op het recht op afbeelding te kunnen beroepen, moet u wel herkenbaar zijn op de foto..
Het recht geldt niet in de volgende gevallen:
• U bevindt zich op een openbare plaats, in dit geval het terrein van de VZW Jeugd en Cultuur of in de
“Chalet” en op voorwaarde dat u niet het hoofdonderwerp van de foto bent. Het altijd mogelijk dat een
foto wordt genomen tijdens activiteiten die op het terrein of in de Chalet plaatsvinden en u zich in een
groep mensen bevind. Dan is het de groep die getrokken wordt en niet uzelf als individu; de zogenaamde
“sfeerfoto’s”.
• U maakt deel uit van een uitzonderlijke gebeurtenis die tijdelijk in het nieuws komt (bv. naar aanleiding
een wedstrijd).
• U bent een publieke persoonlijkheid. De afbeelding moet dan wel kaderen in het recht op informatie
(Bvb een bestuurlijke functie) en het privéleven moet worden gerespecteerd.
Mogen wij uw foto gebruiken in ons wijkkrantje?

Ja
Neen
Mogen wij uw foto gebruiken op onze website

Ja
Neen
Mogen wij uw foto gebruiken op onze facebook of andere sociale media pagina?

Ja
Neen
Ik ondertekend (naam, voornaam) ______________________________
Verklaart kennis genomen te hebben van de privacy regels van de VZW Jeugd en Cultuur en gaat hierbij
akkoord.
(Datum en handtekening)
Hartelijk dank voor deze eenmalige moeite.
Namens het bestuur van de VZW,
Raymond Leemans,
Secretaris

Greet Van Gool,
Voorzitter

Dit ondertekende formulier terug bezorgen aan Raymond Leemans via uw clubsecretaris.
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