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25 mei 2018, de dag waarop géén enkele organisatie nog veilig is voor de nieuwe wetgeving
rond gegevensbescherming. Hoe voldoen wij als atletiekclub aan GDPR en heeft dit gevolgen
voor u ? We zetten enkele belangrijke feiten op een rijtje...

De GDPR - ofwel General Data Protection Regulation, ook wel
gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) - gaat op 25 mei 2018 van kracht. Hiermee wil Europa
persoonsgegevens van zijn Europese burgers beter beschermen
in een wereld die steeds meer gebaseerd is op dataverzameling.

Elke organisatie, bedrijf, vzw die persoonlijke gegevens van klanten, prospecten,
leveranciers, medewerkers, leden, ... verwerkt valt onder deze nieuwe wetgeving.
Wat zijn persoonsgegevens ?
Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens die betrekking hebben op de
geïdentificeerde of identificeerbare, levende, natuurlijke persoon. Kortom alle informatie
direct gekoppeld aan het persoonlijke, publieke of professionele leven van een individu.
Dit kan gaan over een naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer,
bankrekeningnummer, medische gegevens, een nummer van een identiteitskaart, IP-adres
van computer,...
Welke gegevens verzamelt ACME over mij ?
Dat zijn uw naam, voornaam, persoonlijke contactgegevens, e-mailadres en
geboortedatum. Bijkomend uw aanwezigheid op wedstrijden, trainingen, borstnummer
VAL. In de nabije toekomst zal ook iedereen via persoonlijke login op onze website en via
elektronische nieuwsbrieven de mogelijkheid krijgen om te interageren.

Waar dienen we als club ons GDPR-gewijs aan te houden ?
TRANSPARANTIE
We dienen op een transparante en begrijpelijke wijze te informeren over de manier waarop
wij uw data verwerken. U heeft het recht de persoonsgegevens die over u worden verwerkt
te verifiëren en op te vragen.
VERANTWOORDING
Als vzw hebben wij verantwoordingsplicht en moeten wij kunnen aantonen dat wij de
beginselen naleven. We hebben ondertussen de nodige technische en organisatorische
maatregelen getroffen die garanderen dat wij dit als club naleven.
TOESTEMMING
Gegevens verzamelen mag wettelijk gezien slechts wanneer er een 'rechtvaardigheidsgrond'
voor bestaat. Toestemming moet steeds duidelijk en uitdrukkelijk zijn en niet stilzwijgend. U
moet dus ingelicht worden over de verwerking waarvoor u toestemming geeft.
Intrekken van de toestemming moet ten alle tijden eenvoudig mogelijk zijn.
DATALEK
Het digitaal of online bewaren brengt met zich mee dat zwak of niet-beveiligde gegevens
gelekt of gestolen kunnen worden. Ook hier organiseren we ons erop om dit te vermijden.
Indien een datalek zich zou voordoen, dienen wij binnen de 72 uur de betrokken
toezichthoudende autoriteit op de hoogte te brengen wanneer deze een risico inhoudt voor
de rechten en vrijheden van personen.
RECHTEN VAN DE BETROKKENE
Naast de plichten voor ACME bevat de wetgeving ook een aantal rechten voor u :
* Recht op wissen van uw persoonsgegevens
* Bezwaar van verwerking in bepaalde specifieke gevallen
* Recht op inzage in uw persoonsgegevens en andere aanvullende informatie

