Kon. Sportverbond
Antwerpens Handel
Vertrouwelijkheidsverklaring

Wij verzamelen gegevens over U om onze competities reglementair te kunnen
laten doorgaan onder de meest gunstige omstandigheden. Tevens verzamelen
wij gegevens om ons in staat te stellen subsidies te verwerven van de overheid.
Wij erkennen en respecteren de vertrouwelijkheid van de gegevens die U aan
ons doorgeeft. De onderstaande vertrouwelijkheidsverklaring bepaalt hoe wij de
persoonsgegevens van aangesloten leden, zoals naam, postadres, emailadres en
telefoon gebruiken. Deze verklaring betreft alleen de gegevens die wij
verzamelen via de aangesloten clubs.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen volgende gegevens van onze leden: hun naam, voornaam,
volledig adres, rijksregisternummer, telefoon, emailadres en nationaliteit.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De belangrijkste reden waarom wij uw gegevens verzamelen is om onze
competities reglementair te kunnen laten doorgaan en subsidies te bekomen van
hogere instanties en overheid.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met U op te nemen en
beschouwen deze communicatie als onderdeel van onze competitiewerking.
Wij kunnen uw emailadres, telefoon en postadres eventueel ook gebruiken om U
te informeren over veranderingen qua locaties of tegenstrevers, uitstel, wijziging
data of ook voor eventuele evenementen aan te kondigen van andere
afdelingen, aangesloten bij KSAH of overkoepelende organisaties.
Indien U dit niet zou interesseren, kan U zich ten allen tijde uitschrijven via een
korte mail naar : eddy.gastmans@ksah.be.

Met wie delen wij uw gegevens?

De door ons verzamelde gegevens zullen enkel worden doorgegeven aan de
overkoepelende organisatie KSAH (Koninklijk Sportverbond Antwerpens Handel),
Fros Multisport Vlaanderen, Sport Vlaanderen en verzekering ARENA. Deze
beloven U de gegevens niet aan derden te zullen doorgeven.

Verwijderen van uw persoonsgegevens.
-Indien uw gegevens zijn opgeslagen in een gegevensbank en worden gebruikt
voor het verzenden van nieuwsbrieven,
-Indien U niet wenst dat uw gegevens worden vermeld op de website van
KSAH als verantwoordelijke van een afdeling
-Indien U niet wenst dat foto’s van U alleen op de website van KSAH worden
gepubliceerd
hebt U altijd de mogelijkheid om U uit te schrijven en/of uw gegevens te laten
wissen via een simpele mail naar: eddy.gastmans@ksah.be

