PRIVACY VERKLARING schaakclub L.S.V.-CHESSPIRANT VZW
L.S.V.-CHESSPIRANT VZW (hierna de schaakclub genoemd) hecht veel waarde aan de bescherming
van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze privacyverklaring willen we informatie geven
over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. De schaakclub houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De schaakclub is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen (m.b.t. raadplegen, wijziging of schrapping) kan
dit via onderstaande contactgegevens:
L.S.V.-CHESSPIRANT VZW
Grote Baan 162
9250 Waasmunster
lsv.chesspirant@gmail.com
Waarom vragen wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de schaakclub gebruikt ten behoeve van de volgende doeleinden
en rechtsgronden :
• Ledenadministratie en het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming
betrokkene)
• Communicatie bij de organisatie van evenementen (organisatorische redenen)
• Ledenverzekering indien niet aangesloten bij de bond
Bij lidmaatschap bij de overkoepelende bond (KBSB) zijn we verplicht deze gegevens door de geven.
Hiervoor vraagt de schaakclub de volgende persoonsgegevens:
Van de leden: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum,
geboorteplaats, school (bij jeugdleden voor de schoolschaaktornooien).
Van de ouders van de jeugdleden en vrijwilligers bij onze activiteiten: naam, voornaam,
telefoonnummer, e-mail.
Van (externe) deelnemers aan onze tornooien: naam, voornaam, e-mail, geslacht, geboortedatum,
schaakclub en stamnummer.
De schaakclub gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de
gegevens hebben verkregen. Deze gegevens worden verkregen bij de start van het lidmaatschap of
inschrijving bij een activiteit.
Tijdens activiteiten kan fotomateriaal aangemaakt worden. Dit wordt enkel intern en/of op de
website van de schaakclub gebruikt. Bij gebruik van fotomateriaal in publicaties (drukwerk) wordt
steeds uitdrukkelijke toestemming gevraagd aan de betrokkenen of hun wettelijke
vertegenwoordigers.
Verstrekking aan derden
Bij lidmaatschap bij de overkoepelende bond (KBSB) is de schaakclub verplicht deze gegevens
(behalve schoolgegevens) aan hen door de geven. De gegevens worden niet aan derde partijen
verstrekt.
Bewaartermijn
De schaakclub bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt.
De gegevens van de leden (en van hun ouders bij jeugdleden) worden maximaal 1 jaar na de
beëindiging van het lidmaatschap bewaard. De gewone communicatie van de schaakclub stopt direct
bij de beëindiging van het lidmaatschap.
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De gegevens van vrijwilligers (buiten de leden en hun ouders) worden 1 jaar na de activiteit
geschrapt.
De gegevens van externe deelnemers aan een tornooi worden tot 1 maand na de activiteit bewaard.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de
schaakclub van u ontvangen heeft. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact kan
opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Aanvraag tot wijziging/schrapping van je gegevens bij de bond moet via de schaakclub gebeuren.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
contact met ons op te nemen.
Wijziging privacy verklaring
De schaakclub kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging
doen op onze website.
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