Privacyverklaring
1. Algemeen
Super6 hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Super6 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•

verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•

vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
 Leden/partners: ondertekening van het Super6-charter
 Deelnemers competitie: volgens gegevens in het Super6-reglement en door bevestiging
van deelname aan de Super6-finale
 Donateurs: opname op het inschrijvingsformulier of in de overeenkomst

•

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je
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 je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen
attent maken en deze willen respecteren.

Als Super6 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je 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:

Super6
Zetel:
p/a Gino Vanderhaeghen, voorzitter – Godelieve Joliestraat 23, 9041 Oostakker
Emailadres: gino.vanderhaeghen@telenet.be
Telefoon: 0485/ 50 84 23
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2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Super6 verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
DOEL: De toernooien die haar leden/partners organiseren te promoten en te ondersteunen door de
organisatie van een gratis Super6-finale
1. Administratie leden/partners:
Statuten en Reglement van Inwendige Orde en Charter
(uitvoering overeenkomst)
2. Bowlingcompetitie:
Competitie-resultaten
(gerechtvaardigd belang)
3. Donateurs:
Financiële ondersteuning
Publiciteit-verspreiding
(algemeen belang)
4. Website:
Publicatie competitie-resultaten, beeldmateriaal deelnemers en publiciteit donateurs
(algemeen belang)
5. Boekhouding:
Opvolging ontvangsten en uitgaven van debiteuren/crediteuren
(wettelijk verplichting)

3. Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende
doelstellingen :
1. Administratie leden/partners:
Naam bowlingclub of -center + naam en telefoon en mail van 2 vertegenwoordigers
2. Bowlingcompetitie:
Naam/logo
van de leden/partners als toernooi-organisators
Naam + nummer bowlinglicentie + bowlingscores
van de deelnemers aan de partner-toernooien en de Super6-finale
Beeldmateriaal (digitale foto’s)
van de deelnemers aan de Super6-finale
3. Donateurs:
Naam/logo + adres + telefoon + mail + publicitaire tekst
4. Website:
Naam/logo
Van de leden/partners
Naam + nummer bowlinglicentie + scores + beeldmateriaal
van de competitie-deelnemers
Naam/logo + adres + telefoon + mail + publicitaire tekst
van de donateurs
5. Boekhouding:
Naam + bedrag
van de leden/partners, deelnemers competitie, donateurs en andere debiteuren of
crediteuren
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4. Wie verwerkt de gegevens?
Interne verwerking door:
1. Administratie leden/partners:
Super6-administrator
Leden/partners: Statuten/RIO/Charter
Super6-secretaris
Vergaderingsverslagen
2. Bowlingcompetitie:
Super6-scorekeeper toernooien
Omzetting toernooiresultaten naar Super6-punten/rangschikking
Super6-voorzitter
Uitnodigingen tot deelname Super6-finale/bijwerking van deelname-bevestigingen
Super6-scorekeeper finales
Finaleresultaten en rangschikking
3. Donateurs:
Super6-schatbewaarder
4. Website:
Super6-designer + Super6-webmaster
5. Boekhouding:
Super6-schatbewaarder

5. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft of ons worden aangeleverd door de Super6-partners, kunnen wij aan, indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:
A. Delen met of doorgeven aan:
1. Administratie leden/partners:
Delen met:
Intern: Super6-partners (organisators van de toernooien)
2. Bowlingcompetitie:
Delen met:
Intern: Super6-partners (organisators van de toernooien)
Doorgave aan:
Extern: BBSF/Bowling Vlaanderen
3. Donateurs:
Doorgave aan:
Intern: Super6-partners (organisators van de toernooien)
Extern: Super6-website
4. Website
Doorgave aan:
Extern: www.super6.be
Extern: bowlingcentra van de Super6-leden/partners
5. Boekhouding:
Delen met:
Intern: Super6-partners (organisators van de toernooien)
B. Verstrekking voor verwerking: extern
 Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene
waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
 Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Verwerking door: Niet van toepassing
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6. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

jaar indien daarvoor schriftelijke

7. Bewaartermijn
Super6 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan
wel op grond van de wet is vereist.
1. Administratie leden/partners:
Duur van lidmaatschap/partnership of intrekking toestemming
2. Bowlingcompetitie:
Desbetreffend seizoen
3. Donateurs:
Duur van de overeenkomst of tot intrekking toestemming
4. Website:
Desbetreffend seizoen
5. Boekhouding:
7 jaar

8. Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


Alle personen die namens Super6 van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.



Beveiligingscodes ingesteld door de verantwoordelijke van desbetreffende bestanden
1. Administratie leden/partners:
Door Super6-administrator ( excel: statuten, RIO, charter)
2. Bowlingcompetitie:
Door Super6-scorekeeper toernooien (excel: toernooiresultaten)
Door Super6-scorekeeper finales (excel: finale-resultaten)
3. Donateurs:
Door Super6-webmaster (afbeeldingen)
4. Website:
Door Super6-webmaster (leesversie bij publicatie)
5. Boekhouding:
Door Super6-schatbewaarder (excel boekhoudpakket)




Lees- en/of printversie voor Super6-leden/partners van alle bestanden
Leesversie bij publicatie
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9. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons
of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht
direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

10.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct
contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11.

Wijziging privacyverklaring

Super6 kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De eerste versie vanaf seizoen 2018-2019 gebeurde op 5 mei 2018
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