
Beste sportieveling (en ouder/wettelijke voogd) 

 
Turnkring Tuimeling Vlimmeren VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw 
privacy. 

 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij 
omgaan met die persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Turkring Tuimeling Vlimmeren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet - en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 

 
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 privacyverklaring; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (geen commerciële doeleinden); 

 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 Turnkring Tuimeling Vlimmeren VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan 
dit via onderstaande contactgegevens: 
Turnkring Tuimeling Vlimmeren, p/a Rouwleegd 38, 2340 Beerse, info@turnkringvlimmeren.com  

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die 
belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers. 

 
Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ? 

Uw persoonsgegevens worden door Turnkring Tuimeling Vlimmeren verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en 
rechtsgronden : 

 

 Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst) 
 Om te kunnen deelnemen aan de lessen en activiteiten van Turnkring Tuimeling Vlimmeren (uitvoering 

overeenkomst) 
 Verzorgen van opleidingen, vormingen 
 Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) 
 E-mailverkeer om informatie uit te wisselen 
 Occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen (die direct aansluiten bij een recent bezoek) 
 Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 
 Het verzekeren voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (wettelijke verplichting) 

mailto:info@turnkringvlimmeren.com


In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de 
gegeven toestemming terug trekken. 

 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken : 

 Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, 
 Privé contactgegevens: telefoonnummer, gsm-nummer (ouders), e-mail adres 
 Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer 
 Rijksregisternummer 
 Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit 
 Interesses 
 Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …) 
 Opleiding en vorming 
 Aanwezigheid tijdens disciplines of activiteiten 
 Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames,…) voor plaatsen op onze publieke website 

www.turnkringvlimmeren.com, onze Facebookpagina Turnkring Tuimeling Vlimmeren, Instagram, UITBeerse en ’t 
Stadsblad en bij gebruik en verspreiden van drukwerk (affiches, flyers…) 

 
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en 
contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via 
derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties. 

 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

 
Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf 

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen 
deelnemen aan activiteiten van de vereniging. 
Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s en video’s van u, en het niet ontvangen 
van ongevraagde mails. 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers 
 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 
hierboven beschreven doeleinden. 

 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor: 

 Het opslaan en verwerken van gegevens in de digitale ledenadministratie van Gymfed 
 Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..); 
 Het verzorgen van IT-infrastructuur door CodeCraft BVBA (o.a. IT netwerk, servers, …); 
 Het verzekeren van onze leden, deelnemers wedstrijden en vrijwilligers 
 Het aanvragen van subsidies bij Sportdienst/sportraad Beerse 

 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden). 

 
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw 
persoonsgegevens te waarborgen. 

http://www.turnkringvlimmeren.com/


Verstrekking aan derden - ontvangers 

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen : 
 Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van onze federatie/koepel met name GymFed 
 Uw gegevens worden bewaard met persoonlijk paswoord in een gedeelde databank op naam van onze club 
 Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …) 

specifiek Sportdienst/sportraad Beerse 
 Trainers 

 
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en 
dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

 
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit 
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht 
deze gegevens af te geven. 

 
Zodra u zichzelf of een (minderjarig) gezinslid inschrijft via onze website en hiervoor lidgeld betaald, gaat u akkoord met deze 
privacyverklaring.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. Met sportieve groeten 

In naam van Turnkring Tuimeling Vlimmeren 
Voorzitter TTV, Eric Van Opstal 
 


