REGISTER GEGEVENSVERWERKING JUDOCLCLUB HIKARI WAREGEM
Verwerkingsactiviteit:

Ledenadministratie

Verwerkingsdoeleinden

Betrokkenen

Type gegevens

Ontvangers

Bewaringstermijn

Waarom worden de gegevens verwerkt?

Van wie zijn de gegevens?

Welk type gegevens zijn het?

Aan wie zullen de gegevens Hoelang worden de
worden verstrekt?
gegevens bewaard?

Rechtsgrond

Beveiligingsmaatregelen

Wat is de wettelijke
grondslag voor de
verwerking?

Welke maatregelen worden genomen om de
gegevens te beveiligen?

verwerking gegevens i.f.v. lidmaatschap vb. betaling,verzekering clubleden en deelnemers
controleren)
(initiatieleden)

persoonlijke gegevens: naam + voornaam + clubnummer + clubnaam + Vlaamse Judofederatie vzw 20 jaar na stopzetting contractuele grond
judograad + uniek ID-nummer + geslacht + nationaliteit
lidmaatschap

technische maatregel: enkel wie ingelogd is
op de website kan de gegevens opvragen of
ingeven

verwerking gegevens i.f.v. lidmaatschap vb. betaling,verzekering clubleden en deelnemers
controleren)
(initiatieleden)

persoonlijke gegevens: nationaliteit

Vlaamse Judofederatie vzw 20 jaar na stopzetting contractuele grond
lidmaatschap

technische maatregel: enkel wie ingelogd is
op de website kan de gegevens opvragen of
ingeven

verwerking gegevens i.f.v. lidmaatschap vb. betaling,verzekering clubleden en deelnemers
controleren)
(initiatieleden)

gevoelige gegevens: al dan niet G-judoka

Vlaamse Judofederatie vzw 20 jaar na stopzetting contractuele grond
lidmaatschap

technische maatregel: enkel wie ingelogd is
op de website kan de gegevens opvragen of
ingeven

verwerking gegevens i.f.v. lidmaatschap vb. betaling,verzekering clubleden
controleren)

persoonlijke gegevens: historiek lidmaatschap (begindatum,
hernieuwingen, einddatum lidmaatschap)

Vlaamse Judofederatie vzw 20 jaar na stopzetting contractuele grond
lidmaatschap

technische maatregel: enkel wie ingelogd is
op de website kan de gegevens opvragen of
ingeven

verwerking gegevens i.f.v. lidmaatschap vb. betaling,verzekering clubleden
controleren)

persoonlijke gegevens: geboortedatum

Vlaamse Judofederatie vzw 20 jaar na stopzetting contractuele grond
lidmaatschap

technische maatregel: enkel wie ingelogd is
op de website kan de gegevens opvragen of
ingeven

verwerking gegevens i.f.v. lidmaatschap vb. betaling,verzekering ex-leden van de Vlaamse
controleren)
Judofederatie

persoonlijke gegevens: geboortedatum

niemand (gegevens worden 20 jaar na stopzetting gerechtvaardigd
niet doorgegeven)
lidmaatschap
belang

technische maatregel: enkel wie ingelogd is
op de website en geboortedatum ingeeft kan
de gegevens opvragen of ingeven

verwerking gegevens clubleden i.f.v. doorgave ongevalsaangifte
aan verzekeringsmaatschappij

clubleden, deelnemers
persoonlijke gegevens: naam + voornaam + clubnummer + clubnaam + verzekeraar
(initiatieleden) , vrijwilligers, uniek ID-nummer + nationaliteit
sympathisanten, wettelijke
vertegenwoordigers bij
minderjarigen

6 maanden na ongeval contractuele grond

organisatorische maatregel: enkel de
secretaris kan aan de gegevens

verwerking gegevens clubleden i.f.v. doorgave ongevalsaangifte
aan verzekeringsmaatschappij

clubleden, deelnemers
persoonlijke gegevens : taal
(initiatieleden) , vrijwilligers,
sympathisanten, wettelijke
vertegenwoordigers bij
minderjarigen

verzekeraar

6 maanden na ongeval contractuele grond

organisatorische maatregel: enkel de
secretaris kan aan de gegevens

verwerking gegevens clubleden i.f.v. doorgave ongevalsaangifte
aan verzekeringsmaatschappij

clubleden, deelnemers
persoonlijke gegevens : rekeningnummer
(initiatieleden) , vrijwilligers,
sympathisanten, wettelijke
vertegenwoordigers bij
minderjarigen

verzekeraar

6 maanden na ongeval contractuele grond

organisatorische maatregel: enkel de
secretaris kan aan de gegevens

verwerking gegevens clubleden i.f.v. doorgave ongevalsaangifte
aan verzekeringsmaatschappij

clubleden, deelnemers
persoonlijke gegevens : beroep
(initiatieleden) , vrijwilligers,
sympathisanten, wettelijke
vertegenwoordigers bij
minderjarigen

verzekeraar

6 maanden na ongeval contractuele grond

organisatorische maatregel: enkel de
secretaris kan aan de gegevens
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Verwerkingsactiviteit:

Ledenadministratie

Verwerkingsdoeleinden

Betrokkenen

Type gegevens

Ontvangers

Waarom worden de gegevens verwerkt?

Van wie zijn de gegevens?

Welk type gegevens zijn het?

versturen van mailings als informatieverstrekker

clubleden

persoonlijke gegevens: mailadres

aanvraag subsidie en cluberkenning bij Stad, Gemeente of
Overheid

clubleden

persoonlijke gegevens: naam + voornaam + clubnummer + clubnaam + gemeente of stad van de
judograad + uniek ID-nummer + geslacht + nationaliteit
club

aanvraag subsidie en cluberkenning bij Stad, Gemeente of
Overheid
aanvraag subsidie en cluberkenning bij Stad, Gemeente of
Overheid

clubleden

persoonlijke gegevens: straat + nummer + postcode + gemeente + land
+ mailadres + telefoon + GSM + fax
sportieve gegevens: gevolgde opleidingen, resultaten opleidingen,
attesten van deelname aan opleidingen/bijscholingen

leveren van wettelijke voordelen aan kansarme leden

clubleden

persoonlijke gegevens: clubnaam/clubnummer

leveren van wettelijke voordelen aan kansarme leden

clubleden

persoonlijke gegevens: naam + voornaam

leveren van wettelijke voordelen aan kansarme leden

clubleden

gevoelige gegevens: overheidsvoordelen

bijhouden clubarchief om clubgeschiedenis te bewaren

clubleden

beeldmateriaal: (digitale) foto's, filmpjes

bijhouden clubarchief om clubgeschiedenis te bewaren

clubleden

competitiegegevens : wedstrijdgegevens en -resultaten

bijhouden clubarchief om clubgeschiedenis te bewaren

clubleden

persoonlijke gegevens: Functie binnen club : Bestuurslid, Hoofdtrainer, niemand (gegevens worden zolang de club (vzw)
Lesgever, Secretaris, Penningmeester, Voorzitter
niet doorgegeven)
bestaat

clubleden

afnemen examens judograden : bijhouden resultaten ifv vorming clubleden
judoka's

gegevens van derden: naam, telefoonnummer, e-mailadres van de
ouders

Rechtsgrond

Beveiligingsmaatregelen

Aan wie zullen de gegevens Hoelang worden de
worden verstrekt?
gegevens bewaard?

Wat is de wettelijke
grondslag voor de
verwerking?

Welke maatregelen worden genomen om de
gegevens te beveiligen?

niemand (gegevens worden 6 maanden na
niet doorgegeven)
stopzetting
lidmaatschap

contractuele grond

standaardmaatregelen

tot afsluiting
subsidieprocedure

contractuele grond

standaardmaatregelen

gemeente of stad van de
club
gemeente of stad van de
club

tot afsluiting
subsidieprocedure
tot afsluiting
subsidieprocedure

contractuele grond

standaardmaatregelen

contractuele grond

standaardmaatregelen

gemeente of stad van de
club
gemeente of stad van de
club
gemeente of stad van de
club
publiek (publicatie op
internet/facebook)
niemand (gegevens worden
niet doorgegeven)

tot einde
aanvraagprocedure
tot einde
aanvraagprocedure
tot einde
aanvraagprocedure
zolang de club (vzw)
bestaat
zolang de club (vzw)
bestaat

contractuele grond

standaardmaatregelen

contractuele grond

standaardmaatregelen

toestemming

standaardmaatregelen

algemeen belang

standaardmaatregelen

gerechtvaardigd
belang

standaardmaatregelen

gerechtvaardigd
belang

standaardmaatregelen

niemand (gegevens worden
niet doorgegeven)

Bewaringstermijn
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Aan wie zullen de gegevens Hoelang worden de
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