
Privacy beleid 
 
AC HAMME VZW hecht veel waarde aan de bescherming van 
uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 
In deze privacyverklaring 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. AC HAMME VZW houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving.  
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door AC HAMME VZW verwerkt ten 
behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : 
 

- Als aansluiting bij de Vlaamse Atletiekliga 
- Het geven van informatie over trainingen  
- Het geven van informatie over wedstijden 
- Uitnodigingen voor verschillende clubactiviteiten 
- Om te kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten van de VAL 

en andere atletiek clubs. 
- Het te kunnen verkrijgen van gemeentelijke en federale subsidies. 
- Het bijhouden van de prestaties. 
- Gsm nummer wordt enkel gebruikt in geval van een noodsituatie. 
- Foto’s / video’s worden gemaakt tijdens activiteiten en wedstrijden 

van de federatie en van clubwedstrijden. 
- Functies binnen de club.  

 
 
 
De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die 
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze 
worden verwerkt; We gebruiken enkel de gegevens die we verkregen 
hebben. 
Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt: 
 

- Naam, voornaam, geslacht 
- Adres  
- Telefoonnummer, Gsm nummer 
- Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 
- E mail 
- Borstnummer en Live nummer 
- Kledijmaten 



- Betaling bedrag 
 
De gegevens worden verwerkt en bijgehouden door de secretaris van onze 
club.  
Uw persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen: 
Bestuursleden AC HAMME VZW , trainers, Provinciale aanduider voor 
juryledenuitvoering en onze federatie.  
 
Persoonsgegevens van leden die jonger zijn dan 18j worden enkel verwerkt 
indien er toestemming is gegeven door ouders of hun wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
De algemene persoonsgegevens worden niet langer als nodig bijgehouden, 
na 2 jaar inactiviteit worden ze door de secretaris verwijderd. 
 
Als uitzondering houden wij uw naam, voornaam, geboortejaar en 
prestaties onbeperkt bij, om clubrecords, palmaressen en top 10 te kunnen 
aanpassen en verwerken. 
 
Als bescherming van uw privacy tegen derden, verzekeren wij u dat onze 
systemen uitgerust zijn met een strong passwoord. 
 
Als AC HAMME VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy 
verklaring, of in algemenere zin nog vragen hebt kan je steeds met ons  
contact op nemen via onderstaande contactgegevens. 
AC HAMME VZW 
Baasrodeveerstraat 48 
9220 Hamme-Moerzeke 
Email: hamm@val.be 
Je hebt steeds recht op inzage of verwijdering van je persoonsgegeven, 
hiervoor kan je steeds terecht op bovenstaand mailadres. Je hebt ook het 
recht om een klacht in te dienen Bij de GBA. 
 
Ac Hamme kan ten alle tijden haar privacy beleid wijzigen. 
Opgemaakt 21.05.2018 
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