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Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht, genaamd “Algemene 

Verordening Gegevensbescherming”, of “GDPR : General Data Protection Regulation”.  Deze 

verordening legt regels op rond de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens. 
 

Met deze privacyverklaring informeert WSV Wandelend Paal vzw u dat wij ons houden aan de 

GDPR-regelgeving, door zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van onze leden en door de 

privacy van onze leden te waarborgen. 
 

Doeleinden persoonsgegevens 
Om u te informeren over onze activiteiten, deelname aan onze activiteiten te verwerken, het 

versturen van het clubblad en uitnodigingen en het verstrekken van informatie. 
 

Welke persoonsgegevens ? 
Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 

Rijksregisternummer / geboortedatum 

Persoonlijke kenmerken : geslacht, nationaliteit, ziekenfonds 
 

Wie verwerkt de persoonsgegevens ? 
Bestuursleden van WSV Wandelend Paal vzw 

Administratie van sportfederatie Wandelsport Vlaanderen vzw 
 

Verstrekking aan derden 
De persoonsgegevens worden uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt en niet aan derden 

verstrekt.  WSV Wandelend Paal vzw verstrekt de persoonsgegevens alléén aan derden, indien dit 

nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bv. doorgeven van de namen aan het 

geboekte hotel), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. gerechtelijk onderzoek). 
 

Bewaartermijn 
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 

bewaard. 
 

Beveiliging van de gegevens 
WSV Wandelend Paal vzw neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Een 

gebruikersnaam en wachtwoordbeleid wordt gehanteerd op al onze systemen. 

Ook de federatie Wandelsport Vlaanderen vzw zorgt voor back-ups van de persoonsgegevens om 

deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten en test en evalueert regelmatig deze 

maatregelen. 
 

Beeldmateriaal en/of foto’s 
WSV Wandelend Paal vzw maakt bij veel activiteiten en organisaties foto’s.  Dit beeldmateriaal 

wordt enkel gebruikt voor promotiedoeleinden, nl. in het clubblad of op de website van de club.  

Bij inschrijving voor een activiteit gaat u hiermee automatisch akkoord. 
 

Uw rechten omtrent uw gegevens 
U hebt recht op inzage, correctie, aanvulling of het wissen van de persoonsgegevens die wij 

ontvangen hebben. Contacteer ons hiervoor via e-mail wandelend.paal@belgacom.net . 
 

Klachten 
Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op 

met Magda Wuyts, WSV Wandelend Paal vzw Ledenadministratie, Jan Gorislaan 37, 3293 Diest, 

e-mail wandelend.paal@belgacom.net . 
 


