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Privacyverklaring Schotense Kajak Klub vzw. 

 

 

Schotense Kajak Klub vzw., met hoofdzetel aan de Albatrosdreef 14 te 2960 Brecht België, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring, conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

 

1. Contactgegevens: 

 

Secretariaat: 

Albatrosdreef 14 

2960 Brecht 

België 

+32 3 647 08 77 

http://www.skk.be 

 

Wilfried Stickens en Björn Currinckx zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Schotense Kajak 

Klub vzw. Zij zijn te bereiken via wilfried.stickens@skk.be en bjorn.currinckx@skk.be 

 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

 

Schotense Kajak Klub vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

- Aansluiten van leden bij de federatie VVW en/of VKKF (contractuele basis) 

- Verzenden van onze nieuwsbrief, clubblad en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) 

- Verstrekken van inlichtingen mbt activiteiten georganiseerd door de Schotense Kajak Club vzw of 

mbt activiteiten, georganiseerd door derden, waaraan de Schotense Kajak Klub vzw. deel neemt. 

(gerechtvaardigd belang) 

- Bekomen van subsidiëringen (wettelijke verplichting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skk.be/
mailto:wilfried.stickens@skk.be


     SCHOTENSE KAJAK KLUB VZW 

      Zetel:   Albatrosdreef 14 

                 2960 Brecht 

      Tel: 03/647.08.77 

      Email: info@secretariaat.be 

      Website: www.skk.be 

 
 

2 
 

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken 

 

Schotense Kajak Klub vzw. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

 

Identificatiegegevens. 

- Naam + voornaam 

- Adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, land) 

- Telefoonnummer en/of GSM-nummer. 

- E-mailadres 

 

Persoonlijke kenmerken. 

- Leeftijd 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Nationaliteit 

- Rijksregisternummer 

- Sport brevetten 

 

4. Wie deze gegevens verwerkt 

 

De gegevens worden verwekt door de leden van het Dagelijks bestuur en dit in functie van hun 

hoedanigheid binnen het Dagelijks Bestuur. Elk lid van het dagelijks bestuur beschikt enkel over de 

gegevens welke noodzakelijk zijn ten einde hun functie binnen het Dagelijks Bestuur uit te kunnen 

voeren. 

 

5. Vertrekking aan derden 

 

Schotense Kajak Klub vzw. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting of indien noodzakelijk is voor uitvoering van de voorgemelde beschreven 

doeleinden. 

 

De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij wettelijk verplicht en/of 

toegestaan is, zoals bv. In het kader van politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
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Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien hiervoor de toestemming wordt 

gegeven door de betrokken persoon. Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken, zonder 

dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 

 

6. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

 

Schotense Kajak Klub vzw. verwerkt enkel persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien 

hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

7. Bewaartermijn 

 

Schotense Kajak Klub vzw. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wet vereist is. Schotense Kajak Klub vzw. 

verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan gedurende het lidmaatschap alsook voor 

archief doeleinden. 

 

8. Beveiliging van de gegevens 

 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen ter bescherming van 

persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking: 

 

- Alle verwerkers die namens Schotense Kajak Klub vzw. van je gegevens kennis nemen, zijn gehouden 

aan de geheimhouding hiervan. 

- De verwerkers van de persoonsgegevens binnen de Schotense Kajak Klub vzw. zijn geïnformeerd 

over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens in hun bezit zijnde. 

- De verwerkers van de persoonsgegevens binnen de Schotense Kajak Klub vzw. verbinden zich ertoe 

de verworven gegevens op gepaste wijze te beschermen in het kader van de door hem/haar gekozen 

opslagmethodiek. 

 

9. Rechten van de betrokkene 

 

Elke betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, een kopie te verwerven, te 

corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft men het recht om reeds verleend toestemming voor 

de gegevensverwerking van de persoonsgegevens (of deel daarvan) in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking ervan door Schotense Kajak Klub vzw.  

Iedere betrokkene heeft het recht op overdraagbaarheid en vergetelheid. 
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Er kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens  

worden verstuurd naar voorgemelde Functionarissen Gegevensbescherming.  

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de rechtsgeldende persoon is gedaan, is het 

noodzakelijk dat er een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek wordt meegestuurd. Hierbij 

dient de pasfoto, kaartnummer en geboorteplaats- en datum zwart te worden gemaakt. Dit ter 

bescherming van de privacy. Na geldig ontvangst zal door de Schotense Kajak Klub vzw. Zo snel mogelijk, 

maar binnen een termijn van 5 weken, gevolg worden gegeven aan het opgestelde verzoek. 

 

10. Klachten 

 

Schotense Kajak Klub vzw. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende gegevens: 

 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

 +32 (0)2 274 48 00 

 +32 (0)2 274 48 35 

 commission@privacycommission.be 
https://www.privacycommission.be/nl 
 

 

11. Wijziging privacyverklaring 

 

Schotense Kajak Klub vzw. Kan de privacyverklaring ten alle tijden wijzigen. De laatste wijziging gebeurde 

op 04 maart 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schotense Kajak Klub vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 

met de Functionarissen Gegevensbescherming. 

http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96
file:///C:/Users/bjorn/Downloads/2%20(0)2%20274%2048%2000%23 +32%20(0)2%20274%2048%20
file:///C:/Users/bjorn/Downloads/2%20(0)2%20274%2048%2000%23 +32%20(0)2%20274%2048%20
mailto:commission@privacycommission.be
https://www.privacycommission.be/nl
http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96
http://maps.google.be/maps/place?q=Drukpersstraat+35+1000+Brussel&hl=nl&ftid=0x47c3c37d924ad855:0xb61b75396c41f96

