Beste ouders, spelers,
Sommigen onder jullie hebben er misschien al iets over gehoord of gelezen: onze persoonlijke
gegevens worden vanaf 25 mei nog beter beschermd. Dit gebeurt door de fameuze GDPR, ook wel
eens Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd. In dat kader wijzen we jullie graag nog
even op de gegevens die we als club van jullie bijhouden, waarom we dat doen en wat jullie rechten
zijn.
Iedereen heeft bij zijn/haar aansluiting volgende gegevens doorgemaild: voornaam, naam, adres,
(eventueel) rijksregisternummer en rekeningnummer, mailadres(sen) en telefoonnummer (gsm en/of
vast).
Die gegevens hebben we nodig voor de inschrijving (met inbegrip van verzekering) bij de VFV. Voor
het rijksregisternummer is een speciale toestemming nodig. De G.C. van S.V.V. DAMME verzorgt de
invoer van de gegevens in de databank van de bond. Hij kan bepaalde wijzigingen aanbrengen. Het
bestuur heeft toegang tot de gegevens van S.V.V. DAMME, de trainers hebben toegang tot volgende
gegevens : voornaam, naam, adres, mailadres(sen), telefoonnummer(s), lidnummer bond.
Het bestuur gebruikt jullie gegevens eveneens om jullie op de hoogte te houden van de
clubactiviteiten, wedstrijd en of training aanpassingen, en in andere gevallen te contacteren wanneer
dit nodig is.
Jullie gegevens worden bij de G.C. bijgehouden op Excel file op laptop ( versleuteld met 8 cijferpaswoord ) en de app Soccer online (SOL) . SOL is ook toegankelijk door bestuur, de trainers en
sommige afgevaardigden, dit enkel via inlognaam/paswoord.
Op dezelfde plaatsen bewaren we eveneens de gegevens van oud-leden. Dit laatste gebeurt omdat
we oud-leden van sommige activiteiten op de hoogte willen houden, en eventueel contacteren voor
vrijwilligers werk, trainer worden of afgevaardigde.
Het bestuur maakt per jaar een lijst op van wie zijn lidgeld betaalde. Op die lijst staan naast naam en
voornaam ook het rekeningnummer. Deze lijst wordt niet langer dan het seizoen bijgehouden.
Tot slot archiveert de G.C. jaarlijks de ledenlijst in het clubarchief ( beveiligd met paswoord) . Enkel
hij heeft toegang tot dit archief. De gearchiveerde ledenlijst bevat volgende gegevens: naam,
voornaam, adres, mailadres(sen), telefoonnummer(s)
Iedereen heeft het recht om zijn/haar gegevens in te kijken, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit
kan op aanvraag bij de G.C..
Nog dit: af en toe plaatsen we foto’s van onze activiteiten op de website www.svvdamme.be en de
gesloten Facebookgroep van de club. Bij deze vragen we jullie om per mail expliciet aan te geven
indien jullie daarmee niet akkoord zijn.
Alvast bedankt!
Als er vragen zijn, stel ze gerust.
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