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Toestemming verwerking persoonsgegevens – lidmaatschap joggingclub Icarus VZW 

Voor het ledenbeheer en uw lidmaatschap bij joggingclub Icarus VZW (Narcislaan 6, 3191 Hever, 

contact@joggingclubicarus.be), vragen wij u via een inschrijvingsstrook/e-mail om ons enkele van uw 

persoonsgegevens te bezorgen. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt door het bestuur van 

joggingclub Icarus VZW en dit op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw lidmaatschap bij 

de club. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 

jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

We verzamelen de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-

mailadres en telefoonnummer. We verzamelen deze informatie over u, omdat dit noodzakelijk is om u 

te kunnen informeren en contacteren, voor verzekeringsdoeleinden en voor onze subsidieaanvraag. Het 

is ook mogelijk dat er tijdens activiteiten die de club organiseert foto’s worden genomen, die nadien op 

onze clubwebsite of Facebookpagina worden gepubliceerd, dit ter promotie van onze activiteiten. 

De persoonsgegevens die u aan joggingclub Icarus VZW verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het 

aangegeven doel en zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het beoogde doel of zoals 

bij wet werd bepaald. We engageren ons ertoe om de gepaste technische en organisatorische 

maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde 

wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, hanteren we een 

gebruikersnaam en wachtwoord op onze systemen en maken we periodieke back-ups onder meer op 

de cloudaccount van de club. De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming 

van persoonsgegevens. 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken voor de hierboven vermelde doelen, kan u ons hierover 

contacteren op contact@joggingclubicarus.be. Via dit e-mailadres kan u ook altijd vragen: 

− welke gegevens wij over u verwerken 

− uw gegevens te verbeteren, ze te wissen, ze over te dragen of ze beperkt te verwerken 

− u kan ook een bezwaar uiten of een klacht indienen.  

 

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt 

u in de privacyverklaring en algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op onze clubwebsite 

(www.joggingclubicarus.be). 

 

Naam clublid: 

Datum en handtekening: 
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