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Geelse Badminton Club vzw (GBC vzw) hecht veel waarde aan de bescherming 

van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven 

over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig 

om met persoonsgegevens. 

GBC vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving en 

regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Dit brengt mee dat we in ieder geval : 

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn 

beschreven in deze privacyverklaring. 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens 

welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben 

voor de verwerking van uw persoonsgegevens, passende technische en 

organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 

uw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is 

voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn. 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop 

willen wijzen en deze respecteren. 

 

Als GBC vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in 

algemene zin vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen kan dit va 

onderstaande contactgegevens. 

 

Geelse Badminton Club vzw 

t.a.v. Peeters Rob 

Mannestraat 101 

2440 Geel 

voorzitter@geelsebadminton.be 

 

 

 

 

Secretariaat : Mark Van Poppel , Holven 105 , 2440 Geel , 0478 44 86 86 , secretaris@geelsebadminton.be 

Maatschappelijke zetel : Stalpaart 40 , 2440 Geel 

     Ondernemingsnummer : 886.347.594      Rekeningnummer : BE39 4144 1539 1119 
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Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door GBC vzw verwerkt ten behoeve van de 

volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van GBC vzw of waaraan 

GBC deelneemt zoals Badminton Vlaanderen vzw. 

 Het versturen van clubblad, nieuws uit of over de club, uitnodigingen 

enz.. 

 Het bekomen van subsidiering door de overheid ( stad Geel, PBA, 

Badminton Vlaanderen enz…). 

 Verzekeren van betrokkenen bij instanties. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens 

van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: 

 Persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, 

telefoonnummers, mailadres. 

 Persoonlijke kenmerken zoals, geslacht, geboorteplaats en datum, 

nationaliteit, vorig clublid geweest. 

Wij gebruiken deze verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor 

we de gegevens hebben verkregen. 

 

Verstrekking gegevens aan derden. 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden 

zoals aansluiten bij federaties die verband houden met badminton of onze club. 

Nooit zal GBC gegevens doorgeven aan derden voor commerciële of private 

doeleinden van leden of anderen. 

Wij geven nooit gegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, met deze verwerkers maken wij 

hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij uw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit 

wettelijk verplicht en toegestaan is. ( Een vb. hiervan is dat de politie in het 

kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt bij ons, dan dienen wij in 

dergelijk geval medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze 

gegevens af te geven).  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten 

de EU. 

 

Minderjarigen. 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 

16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke 

vertegenwoordiger. 
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Bewaartermijn. 

GBC vzw bewaart de persoonsgegeven niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Voor GBC vzw is dit 2 jaar na het beëindigen van hun lidmaatschap. 

 

Beveiliging van gegevens. 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo 

hebben wij bv. volgende maatregelen genomen: 

 Alle personen die namens GBC vzw van uw gegevens kennis kunnen 

nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen 

herstellen bij technische of fysieke incidenten. 

 Wij evalueren regelmatig onze maatregelen. 

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de 

bescherming. 

 Buiten het bestuur worden alle mails aangaande de club naar de leden in 

BCC verstuurd zodat andere leden de mailinglijst niet zien. 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens. 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de 

persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Echter indien u volledig 

uit het adresbestand wenst verwijderd te worden houdt dit ook het einde van het 

lidmaatschap van Geelse BC in daar wij dan voor u geen verzekering meer 

kunnen afsluiten en wij dat risico niet kunnen nemen. 

U kan ons contacteren via de gegevens op een bovenstaande pagina. 

Tevens kunt u bezwaar of verzet aantekenen tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één van onze 

verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u versterkte gegevens door ons te 

laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij, wij 

kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde 

verzoeken. 

 

Klachten. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 

vragen wij u hierover direct en eerst contact op te nemen met ons voordat u 

overgaat naar onderstaande regel. 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy commissie, dit 

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 
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Wijziging privacy statement. 

GBC vzw kan zijn privacy statement wijzigen, van deze wijzigingen zullen we 

telkens een aankondiging doen dan in ons clubblad en ook de wijziging op onze 

website plaatsen. 

 

Wat voor GBC vzw. 

GBC vzw informeert eenmalig alle leden en elk aansluitend nieuw lid over de  

privacywet en GDPR en AVG wetgeving. 

Hierbij wordt vermeld dat : 

 Gegevens niet doorgegeven worden en voor intern gebruik zijn. 

 Mails steeds in BCC verzonden worden. 

 Foto’s en films enkel gebruikt worden in ons clubblad en website en dat 

zonder protest van de persoon we ervan mogen uitgaan dat we deze 

mogen gebruiken. 

 Het invullen van het aansluitformulier door de gegevensverstrekker 

inhoud akkoord te zijn met het bovenstaande en op de hoogte te zijn van 

onze privacyregels. 

 

Zoals we al van bij het ontstaan van onze club doen beheren de bestuursleden 

alle gegevens volgens het principe van de goede huisvader en dragen wij zorg 

voor ieders gegevens en rechten en hopelijk kunnen we op die basis blijven 

verder werken de volgende jaren. 

 


