Privacyverklaring
Beste lachende wandelaars,
Recent hebben jullie in de nieuwsberichten gehoord of gelezen over het in voege treden van de
GDPR-reglementering. De afkorting GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Deze
wetgeving is van kracht sinds 25 mei’18 voor alle verenigingen, bedrijven en overheidsdiensten en
heeft tot doel het beschermen van het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke
gegevens.
WSV De lachende wandelaars vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en
gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze vereniging houdt zich in alle geval aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (ook
gekend als GDPR, Verordering EU216/679).
Bij je aansluiting bij onze wandelvereniging, heb je ons onderstaande gegevens meegedeeld.







Naam en voornaam
Adres
Telefoon- of GSM-nummer, eventueel email-adres
Geboortedatum
Rijksregisternummer
Datum van aansluiting bij onze club

Deze worden bijgehouden voor het ledenbeheer , de verzending van het clubblad ‘de wandelkrant’
en om je op de hoogte te brengen van onze activiteiten.

Je persoonlijke gegevens worden bijgehouden in versleutelde bestanden die alleen kunnen
geraadpleegd en aangepast worden door voorzitter en secretaris van WSV De lachende wandelaars
vzw. Andere bestuursleden ontvangen een ledenlijst op papier.
Je persoonsgegevens worden meegedeeld aan de federatie : Wandelsport Vlaanderen vzw voor hun
ledenbeheer, je verzekering en het toesturen van het Walking magazine.
Persoonlijke gegevens worden één jaar bewaard na het beëindigen van je lidmaatschap.
Iedereen kan op elk moment zijn gegevens laten aanpassen of laten wissen.
We verbinden ons ertoe je gegevens niet door te geven aan derden.
Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Als je
hieromtrent vragen hebt, mag je ons altijd contacteren.
WSV De Lachende Wandelaars vzw
Maatschappelijk zetel : Molenstraat 47 – 9880 Aalter
E-mail : wandelclubaalter@gmail.com
Informatie hierover zal later ook terug te vinden zijn op de website : www.wandelclubaalter.be

