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Privacy verklaring van K. St-Dimphna F.C. Zammel 

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over 
(welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw 
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. K. St-Dimphna F.C. 
Zammel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.   
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 
 

Als K. St-Dimphna F.C. Zammel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 

K. St-Dimphna F.C. Zammel  
Grootveld 1 
2440 Geel 
T.a.v. Luc Sterckx 
 
Of via uw trainer/afgevaardigde 
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Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom 
 
De persoonsgegevens worden door K. St-Dimphna F.C. Zammel verzameld en verwerkt voor 
volgende doeleinden: 

• de goede werking van de voetbalclub te verzekeren 
o Organisatie trainingen 
o Organisatie wedstrijden 
o Organisatie activiteiten 
o Algemene communicatie 
o Voetbalkledij 
o Inschrijvingsgelden 

• de verplichtingen tan aanzien van de KBVB en Voetbal Vlaanderen na te komen 
o Inschrijving  
o Verzekering 

• De verplichtingen t.a.v. de stad Geel en andere rechtspersonen na te komen 
• Nakomen van onze wettelijke verplichting t.a.v. amateurvoetbal 
• Bekomen van subsidiëringen 
• Statistische doeleinden 

 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, 
verwerken en bewaren: 

• Naam en Voornaam 
• Adres 
• Geboortedatum 
• Gender 
• Kledijmaten 
• Telefoonnummer 
• E mail adres 
• Gezinssamenstelling bij jeugdvoetballers (1ste, 2de. .. aangeslotene bij club) 

 
 

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat K. St-Dimphna F.C. Zammel  
ze pas verwerkt naar aanleiding van uw vraag. Hiervoor zal er gebruik worden gemaakt van een 
medische fiche die op uw vraag wordt verstrekt en door u wordt ingevuld 
  

• Medische gegevens die volgens u belangrijk zijn om mee te delen aan de club ten behoeve 
van uw persoonlijke gezondheidstoestand of die van het kind waarvan u ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger bent. (v.b. voedselallergie) 

• Medische of andere persoonlijke gegevens die volgens u belangrijk zijn mee te delen aan de 
club, KBVB en Voetbal Vlaanderen in kader van de dispensatieregel of andere regels. 

 
Indien er zich medische omstandigheden voordoen waarbij een staflid (trainer, afgevaardigde, 
bestuurslid, ..) van K. St-Dimphna F.C. Zammel medicatie dient toe te dienen, kan dit enkel gebeuren 
na vooraf ondertekend akkoord van speler of ouder/wettelijk vertegenwoordiger. In dit ondertekend 
akkoord wordt duidelijk omschreven om welke aandoening het gaat, welke medicatie het betreft, 
hoe deze moet worden toegediend en de verklaring dat de speler of ouder/wettelijke 
vertegenwoordiger ten alle tijden zelf verantwoordelijk blijft. 
 
Bij iedere wijziging in bovenstaande gegevens, wordt er verwacht dat deze spontaan wordt 
doorgegeven door spelers of ouders/wettelijke vertegenwoordigers aan de trainers/afgevaardigden. 
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Op K. St-Dimphna F.C. Zammel worden er ook (ploeg)foto’s en filmpjes gemaakt van trainingen, 
wedstrijden en evenementen. Deze worden zowel op de website als op sociale media, welke beheert 
wordt door K. St-Dimphna F.C. Zammel (Facebook, Instagram) gepubliceerd als doel  de club voor te 
stellen door middel van de verschillend beeldmateriaal. 
Dit beeldmateriaal wordt voor geen enkel ander doeleind gebruikt en worden niet verder verspreid 
via andere media. 
 
Delen van gegevens met derden 
  
In sommige omstandigheden is het noodzakelijk voor K. St-Dimphna F.C. Zammel om bovenstaande 
gegevens te delen met derden.  
 

• Sportongevallen 
• Kledij. Hierbij worden echter geen namen doorgegeven, enkel geslacht en maat. 

 
In alle andere omstandigheden, zullen wij de gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is of indien K. St-Dimphna F.C. Zammel gerechtvaardigd belang heeft, 
bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek waarbij het parket ons uitdrukkelijk vraagt 
om persoonsgegevens ter beschikking te stellen. 
 
Bewaartermijn van de gegevens 
Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de 
vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen 
inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen: 
 

• Enkel het bestuur van K. St-Dimphna F.C. Zammel toegang heeft tot de gegevens. Zij delen de 
nodige data met de trainers opdat zij hun reguliere werkzaamheden kunnen voltooien. 

• De trainers zijn geïnformeerd over het belang en de noodzaak van de bescherming van de 
persoonsgegevens 

• Er wordt een gebruikersnaam en paswoord gebruikt op de systemen 
• De gegevens worden bijgehouden en verwerkt voor de duur dat lid is aangesloten. Indien de 

club wordt verlaten, worden de gegevens gewist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Laatste wijziging 16 oktober 2022 K. St-Dimphna F.C. Zammel 

 
 
Uw rechten omtrent uw gegevens 
 
Mits contactopname omwille van volgende redenen behoudt  K. St-Dimphna F.C. Zammel het recht 
voor gebruik van de persoonsgegevens en beeldmateriaal zoals verklaard in de policy statement. 
 

• U hebt recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben 
• U hebt recht op correctie indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn 
• U hebt recht dat uw gegevens worden gewist indien deze niet langer noodzakelijk of 

gerechtvaardigd zijn voor het doel waarvoor ze werden aangewend 
• U heeft het recht om de verwerking van de persoonsgegevens te laten beperken wanneer u 

zich verzet tegen de verwerking. Op deze manier kunnen de gegevens enkel nog worden 
verwerkt met uw toestemming 

 
Voor de verwerking van persoonsgegevens, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. 
De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. 

U kan uw rechten of klachten kenbaar maken via de contactgegevens bovenaan deze privacy 
statement.  

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy 
Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een 
procedure in rechte aan te spannen. 

Wijziging privacy statement 

K. St-Dimphna F.C. Zammel kan zijn privacy statement wijzigen. 

Van deze wijziging wordt een aankondiging gedaan op de website van behoudt  K. St-Dimphna F.C. 
Zammel (http://www.kfczammel.be/) 

Oudere versies van de privacy statement worden in het archief opgeslagen. Deze kunnen worden 
bekomen door contact op te nemen via de contactgegevens 

Laatste bijwerking : zie pagina onderaan 

 

 

Namens het bestuur  

K. St-Dimphna F.C. Zammel 

 
 
 

http://www.kfczammel.be/

