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Jog4Fun VZW
Gildelaan 12
2960 SINT-JOB-IN-‘T-GOOR

PRIVACYVERKLARING WWW.JOG4FUN.BE
DOEL VAN HET BEWAREN VAN GEGEVENS
Uw persoonsgegevens (naam, e-mail,...) worden ENKEL gebruikt voor de noodzakelijke interne doeleinden zoals ledenbeheer. Omwille van verzekeringsdoeleinden worden uw gegevens ook medegedeeld aan onze overkoepelende federatie Sporta vzw.

ONTVANGER VAN DE GEGEVENS- DUUR VAN BEWARING - PLAATS VAN BEWARING
Deze organisaties ontvangen uw gegevens:
•
•
•

Jog4fun VZW
Google Belgium NV (Opslag data, beveiligd achter slot en grendel met https verbinding.)
Sporta VZW

Opmerkingen:
•
•

Uw gegevens blijven binnen de Europese Unie, tenzij anders beslist door Google Belgium NV.
Jog4fun vzw houdt uw gegevens enkel bij gedurende uw lidmaatschap.

RECHTEN VAN HET CLUBLID MET BETREKKING TOT DE GDPR-REGELGEVING
U mag:
•
•
•

Vragen welke gegevens wij op dit moment van u in ons bezit hebben.
Gegevens laten aanpassen.
Uw gegevens laten verwijderen. Dit heeft als consequentie dat u geen lid meer bent
van onze club, en dus via Sporta vzw ook niet meer verzekerd bent tegen sportongevallen. Uit het (laten) schrappen van uw persoonsgegevens zal nooit een recht tot
terugbetaling van (een deel van) uw lidgeld kunnen worden geput.
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•

Een klacht indienen bij de Privacycommisssie indien zou blijken dat uw gegevens misbruikt werden en een interne verzoeningspoging volgens uw mening niet voldoende
resultaat opleverde.

PLICHTEN VAN HET CLUBLID MET BETREKKING TOT DE GDPR-REGELGEVING
Als u lid wordt van onze club bent u verplicht om de gegevens gevraagd in het inschrijvingsformulier aan ons te verstrekken.

CONTACTPERSONEN - VERANTWOORDELIJKHEDEN
Indien u vragen heeft hierover kunt u terecht bij het bestuur van de club.
Verantwoordelijke privacy verklaring:
Erwin Van der Reysen
+32 473.***.*** (telefoonnummer bekend bij het bestuur)
Vragen in verband met de manier waarop Sporta vzw uw gegevens beschermt:
http://www.sportafederatie.be/disclaimer
Vragen in verband met de manier waarop Google uw gegevens beschermt:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Indien u graag wilt weten welke gegevens jog4fun over u bezit, gelieve een mail te sturen
naar privacy@jog4fun.be of GDPR@jog4fun.be

AKKOORDVERKLARING
Door onze site te gebruiken gaat u met dit document akkoord. Uw gegevens worden enkel
gebruikt zoals hierbij vermeld.

VERSIE EN GELDIGHEID VAN DE PRIVACYVERKLARING
Versie V1.1 van 21 mei 2018. Geldig vanaf 25 mei 2018.
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