
Privacy Policy 
Verbond Darts Ghent wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen 

uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) volgende de Europese verordening  die geldt vanaf 25 mei 2018. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Daarom willen we transparant zijn over hoe we omgaan met persoonsgegevens. 

Persoonlijke gegevens en verwerking 

Om uw inschrijving binnen de vereniging te verwerken worden onderstaande gegevens gevraagd. 

 Naam en voornaam. 

 Adres van verblijfplaats. 

 Geslacht. 

 Geboortedatum. 

 Telefoon en/of GSM nummer. 

 Email. 

 Handtekening. 

Beheerders van de persoonlijke gegevens 

Alle verzamelde gegevens worden digitaal door de webbeheerder en schriftelijk door de secretaris bewaard. 

Bewaartermijn 

Verbond Darts Ghent verwijderd deze gegevens binnen de 6 maanden na het einde van het seizoen tenzij uw 

lidmaatschap verlengd word. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Alle persoonsgegevens die Verbond Darts Ghent verkregen heeft blijven eigendom van de vereniging en 

worden nooit met derden gedeeld tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te 

verstrekken aan derden. Enkel de contactgegevens (Telefoon, GSM of Email) van clubverantwoordelijken 

kunnen worden gedeeld binnen de vereniging om een goede werking te garanderen. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten 

aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst 

dat uw gegevens verwijderd worden zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere 

organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke 

personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze 

veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden. 



Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of 

voogd te overleggen. 

Gebruik van beeldmateriaal 

De vereniging kan tijdens evenement momentopnames maken om gebeurtenissen vast te leggen. De 

vereniging kan dit beeldmateriaal verspreiden via hun Facebook pagina of website. U kan ten allen tijde 

bezwaar aantekenen tegen beeldmateriaal waar u zelf in voor komt bij een bestuurslid van de vereniging en 

deze word dan zo snel mogelijk verwijderd om uw privacy te bewaren. 

Wijzigingen privacy beleid 

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up to date te houden. Op de website zal 

steeds de meeste recente versie van ons privacy policy worden opgenomen. De vereniging zal iedereen steeds 

informeren indien deze worden aangepast. 

Contactgegevens beheerder 

Uw persoonsgegeven blijven in bewaring bij onderstaand persoon. Indien u vragen hebt over de verwerking 

van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw 

persoonsgegevens kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Beheerder: Davy Quyo 

Email: quyo.davy@gmail.com 

GSM: 0032 (0) 468 120 347 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens 

Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens over 

onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 


