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Privacyverklaring en algemene voorwaarden van joggingclub Icarus VZW 

1 Algemeen 

We hechten als sportvereniging belang aan het respecteren van ieders privacy en doen het 

nodige om de persoonsgegevens van onze clubleden te beschermen. In deze 

privacyverklaring en algemene voorwaarden voor toetreding als lid tot de club willen we 

heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en waarom. 

Indien u lid van joggingclub Icarus VZW wenst te worden, vragen wij uw akkoord om bepaalde 

persoonsgegevens (zie verder) te verzamelen. Deze gegevens worden opgeslagen in een 

ledenlijst, die uitsluitend toebehoort aan joggingclub Icarus VZW (zetel: Narcislaan 6, 3191 

Hever) en wordt bijgehouden door het bestuur van de joggingclub. De contactgegevens van 

het clubbestuur vindt u onderaan deze verklaring en op onze website 

www.joggingclubicarus.be. 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. 

 

2 Privacy 

Joggingclub Icarus VZW respecteert de privacy van al haar clubleden en draagt er zorg voor 

dat de persoonsgegevens die het lid (per e-mail, brief, inschrijvingsstrook en/of 

contactformulier) aan joggingclub Icarus VZW verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming 

met de Wet van 8 december 19921 en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming2 

worden behandeld. Deze wet en verordening voorzien diverse waarborgen m.b.t. de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven3 of 

voor direct marketingdoeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming van het clublid. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die 

gevestigd zijn buiten de EU. 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. 

 

 

 

 
1 https://www.privacycommission.be/nl/node/3908  
2 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) 
3 Tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
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3 Welke gegevens verzamelen we en waarom? 

Indien u lid wenst te worden van joggingclub Icarus VZW gaat u ermee akkoord dat wij de 

volgende persoonsgegevens van u verzamelen: 

− Uw naam 

− Uw geslacht 

− Uw geboortedatum 

− Uw adres 

− Uw e-mailadres 

− Uw telefoonnummer 

− Voor de bestelling van clubkledij: uw kledingmaat. Dit gegeven bewaren we slechts tot 

de plaatsing van de bestelling voor clubkledij en wordt nadien verwijderd. 

Als clublid gaat u ermee akkoord dat er foto’s op activiteiten die de club organiseert, kunnen 

worden genomen en dat deze foto’s op de clubwebsite (www.joggingclubicarus.be) en/of op 

de Facebookaccount van de club (https://www.facebook.com/icarusjogging/) kunnen worden 

gepubliceerd ter promotie van onze activiteiten. De clubwebsite www.joggingclubicarus.be 

maakt gebruik Google Analytics, waarmee statistieken voor interne doeleinden 

(bezoekersaantal website, welke pagina’s worden het meest bezocht, enz.) worden 

verzameld. 

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. Concreet betekent dit dat zolang u uw 

lidmaatschap hernieuwt bij de club we uw persoonsgegevens bewaren. Wanneer u uw 

lidmaatschap beëindigt, bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar langer, d.w.z. tot 

en met het volgende loopseizoen omdat bij het indienen van de subsidieaanvraag bij de 

gemeente een ledenlijst van het voorbije werkingsjaar moet worden gevoegd (zie hieronder). 

Voor welke doelen verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

− Infomeren van de leden per brief of per e-mail over clubactiviteiten of loopwedstrijden4 

− Contacteren van de leden en sympathisanten van de club voor hun medewerking aan 

activiteiten die de club organiseert, bv. de Herfstjogging5 

− Indien de verzekeringsmaatschappij waarbij joggingclub Icarus VZW is aangesloten, 

verzoekt om bepaalde gegevens van een clublid, bv. n.a.v. een sportongeval tijdens 

training6 

− Voor de jaarlijkse subsidieaanvraag die joggingclub Icarus VZW indient bij de 

gemeentelijke diensten en waaraan een ledenlijst van het voorbije werkingsjaar dient  

te worden gevoegd7. Om deze reden bewaren we de persoonsgegevens van ex-

clubleden één loopseizoen langer. 

 
4 Hiervoor vragen we uw toestemming bij toetreding als lid tot de club. 
5 Hiervoor vragen we uw toestemming bij toetreding als lid tot de club of indien u in het verleden heeft meegewerkt 
aan de organisatie van clubactiviteiten. 
6 Vervat in het lidmaatschap van de club. Het formulier voor aangifte van een ongeval tijdens training of tijdens 
deelname aan een loopwedstrijd vindt u op onze website terug. 
7 Wettelijke verplichting. 
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4 Uw rechten 

Als clublid beschikt u over bepaalde rechten. Zo heeft u de mogelijkheid om uw eigen 

persoonsgegevens in te kijken en te verbeteren. Elk clublid heeft ook het recht om de beperkte 

verwerking van zijn gegevens te vragen en heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten 

schrappen. Daarnaast heeft u ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden 

overgedragen naar een andere verwerker en dit op een veilige manier. Tot slot, kan u uw 

toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder ogenblik intrekken en 

heeft u het recht om uw bezwaar te uiten. U kan eveneens een klacht indienen bij de 

privacycommissie (binnenkort de “gegevensbeschermingsautoriteit”8). Mocht u een klacht of 

bezwaar hebben, dan willen wij u vragen om, vooraleer de stap naar de 

privacycommissie/gegevensbeschermingsautoriteit te zetten, ons hierover zo snel mogelijk te 

contacteren (zie hieronder). 

Wanneer u inzage wenst te bekomen in de over u verwerkte gegevens, uw gegevens wenst 

te verbeteren (bv. om een adreswijziging of een wijziging van telefoonnummer/e-mailadres 

door te geven) of een bezwaar/klacht wenst te uiten, dan kan u hiervoor best schriftelijk 

contact met ons opnemen door een e-mail te versturen naar het e-mailadres 

contact@joggingclubicarus.be. 

 

5 Vragen en inwerkingtreding 

Wie vragen heeft over bovenstaande privacyverklaring en de algemene voorwaarden voor 

lidmaatschap tot de club, kan contact met het clubbestuur opnemen via 

contact@joggingclubicarus.be. Eventuele wijzigingen aan deze verklaring zullen binnen de 

tien dagen na wijziging worden gepubliceerd op de website www.joggingclubicarus.be.  

 

Deze privacyverklaring treedt onmiddellijk in werking en werd het laatst bijgewerkt op 26 

januari 2020. 

 
8 Wet 3 december 2017. - Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017120311&table_name=wet 
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