
 

Privacyverklaring 

VZW WTC Putte Aktief verwerkt en bewaart de gegevens die ze van u ontvangt bij het afsluiten van het 
lidmaatschap volgens de bepalingen van de privacyverklaring. Het bestuur doet er alles aan om uw privacy te 
waarborgen en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens opslaan, verzamelen en verwerken : 

• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer/GSM, e-mail 
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit, maat kledij 
• Beeldmateriaal (individuele - & groepsfoto’s) 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens worden door VZW WTC Putte Aktief verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden 
en rechtsgronden : 

 Voor het beheer van uw lidmaatschap: dit omvat het lidmaatschap van de VZW WTC Putte Aktief en van 
de Vlaamse Wielrijdersbond (lidmaatschap/contract) 

 Voor de gezinsleden van leden betreft dit louter de verwerking met het oog op de gezinsaansluiting bij 
de Vlaamse Wielrijdersbond (toestemming) 

 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW WTC Putte Aktief  (toestemming) 
 Voor het versturen van nieuwsbrieven, documenten en uitnodigingen die verband houden met 

activiteiten van de VZW (toestemming) 
 Het eventueel bekomen van subsidies 

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens? 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 
De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. VZW WTC Putte Aktief houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Contact 

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact 
met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  

VZW WTC Putte Aktief 
Mechelbaan 606     
2580 Putte 
Tel: 015/75 31 01   
info@wtcputteaktief.com 



 Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden enkel verwerkt door bestuursleden van de vereniging.  

Verstrekking aan derden  

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:  

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);  
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);  
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Voor het gebruik van e-mail wordt 

gebruik gemaakt van MailChimp, waarbij in de privacy statement van deze verwerker werd voorzien dat 
deze voldoet aan de GDPR. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de 
nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte 
gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van 
een politioneel of gerechtelijk onderzoek.  

Minderjarigen  

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien 
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn  

VZW WTC Putte Aktief bewaart persoonsgegevens slechts zolang deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt. De bewaarde persoonsgegevens worden door WTC Putte Aktief maximaal twee jaar na de 
stopzetting of aflopen van het lidmaatschap bij het einde van het kalenderjaar vernietigd. 

Beveiliging van de gegevens  

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking:  

• Alle personen die namens WTC Putte Aktief van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan; en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;  
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;  
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten;  
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;  

Uw rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen 
hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.  



Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken 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 verstrekte gegevens door ons te laten 
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct 
contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

Wijziging privacy statement  

VZW WTC Putte Aktief kan zijn privacy statement wijzigen. Van een gebeurlijke wijziging zullen we een 
aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging werd aangebracht op 22 oktober 2018. 


