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1. ALGEMEEN 

Het bestuur van Schaakclub ’t Ros Dendermonde hecht veel waarde aan de bescherming van 

de persoonsgegevens van haar leden. 

  

Aan de hand van deze privacyverklaring willen wij jullie op een transparante wijze informatie 

geven over hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we in het kader van onze werking 

van jullie verzamelen. In elk geval doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit 

houdt onder meer in dat ’t Ros zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving 

houdt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend onder de 

Engelse term “GDPR”).  

  

Belangrijk om te weten is dat: 

● wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze 

werden verstrekt (zie verder); 

● de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

● we in de toekomst uitdrukkelijke toestemming zullen vragen als wij die nodig hebben 

voor de verwerking van gegevens; 

● wij geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor de 

doeleinden waarvoor ze werden verstrekt. 

  

’t Ros Dendermonde is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien 

je na het doornemen van de privacyverklaring vragen hebt, dan kun je contact opnemen met 

het bestuur via het algemene e-mailadres trosdendermonde@gmail.com. 

 

2. OM WELKE REDENEN HOUDT ‘T ROS PERSOONSGEGEVENS BIJ? 

Wij houden persoonsgegevens bij voor onder andere 

• Onze ledenadministratie (contractuele basis, zijnde de uitvoering van de 

“overeenkomst” tussen de club en haar leden) 

• Het regelen van de officiële aanmelding van (nieuwe) leden bij de KBSB 

(gerechtvaardigd belang) 

● Inschrijven van onze leden voor toernooien georganiseerd door derden 

(gerechtvaardigd belang) 

● Communicatie met onze leden inzake interne wedstrijden (Clubkampioenschap) en 

externe wedstrijden (NIC, OVIC, toernooien) (gerechtvaardigd belang) 

● Communicatie aan KBSB, VSF, O-VL Liga indien vereist voor de inschrijvingen voor 

Interclubs 

● Aanvragen voor subsidies/ steunmaatregelen waarbij bepaalde gegevens moeten 

worden verstrekt (wettelijke verplichting) (gerechtvaardigd belang) 

● Bijhouden van een ledenlijst in het kader van de verzekering waarbij wij als club zijn 

aangesloten via de VSF wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang) 

● Promotionele doeleinden [1] (gerechtvaardigd belang) 

● Bezorgen digitale nieuwsbrief VSF (via e-mail) 

● En meer in het algemeen uiteraard om onze werking van de schaakclub mogelijk te 

maken (contractuele basis). 

 

mailto:trosdendermonde@gmail.com
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3. WELKE GEGEVENS 

Welke gegevens verwerken we: 

● Naam en voornaam 

● Nationaliteit 

● Adres 

● Geslacht 

● Geboortedatum 

● Contactgegevens (telefoon, gsm, e-mailadres) 

● Prestaties: uitslagen van toernooien, interclubs, clubkampioenschappen 

● Partijnotaties en partijanalyses (op occasionele basis) 

● Foto’s van de activiteiten welke wij organiseren of foto’s van derde verenigingen naar 

aanleiding van bv. deelname aan toernooien 

● Lijsten met ELO-punten en FIDE-punten kunnen door ons ook worden bijgehouden, 

doch we hebben dan slechts een extract van de officiële ELO en FIDE lijsten. U gelieve 

zich tot de betreffende organisaties te richten met vragen inzake de GDPR ten 

behoeve van deze gegevens door deze organisaties. 

   

Welke gegevens verwerken we niet: 

  

● Bankgegevens (bankrekeningnummer..) 

● Rijksregisternummer 

  

4. WIE VERWERKT DE GEGEVENS? 

De gegevens worden afhankelijk van het doel, uitsluitend verwerkt door bestuurders van de 

vereniging. 

 

5. VERSTREKKING AAN DERDEN 

Gegevens kunnen aan een derde partij verstrekt worden, maar enkel indien dit nodig is voor 

de uitvoering van onze doeleinden: 

● Inschrijvingen bij KBSB, VSF, O-Vl Liga 

● Inschrijvingen voor toernooien van andere clubs 

● Overheid (stad) 

● Verzekeraar 

  

Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met andere derden, indien je ons daarvoor 

een uitdrukkelijke toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken 

worden. 

 

6. PUBLIEKE GEGEVENS 

Volgende gegevens kunnen gepubliceerd worden op de website van de club, via de 

facebookpagina van de club (praktisch geen gebruik meer) en /of uitgehangen worden op het 

bord in ons clublokaal: 

● Overzicht inschrijvingen lessenreeksen 

● Uitslagen en paringen voor het clubkampioenschap 

● Sfeerfoto’s van activiteiten 

● Toernooi-/wedstrijdresultaten 
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Leden of ouders/voogden die niet akkoord gaan met de publicatie van gerichte foto’s van 

zichzelf/ hun kinderen, dienen ons te contacteren zodat wij hiermee op gepaste wijze kunnen 

rekening houden. In elk geval leggen wij grote voorzichtigheid aan de dag bij het publiceren 

van foto’s van kinderen. 

  

7. MINDERJARIGEN 

Aansluiting van een minderjarige door een ouder of voogd, houdt in dat hij / zij zich akkoord 

verklaart in naam van het kind met gegevensverwerking zoals beschreven in deze 

privacyverklaring. 

  

8. BEWAARTERMIJN 

’t Ros Dendermonde houdt de gegevens niet langer bij dan nodig voor het doel waarvoor ze 

werden verstrekt, maar houdt in geen geval de gegevens langer bij dan 5 jaar na het einde 

van het lidmaatschap.   

  

Wedstrijduitslagen worden onbeperkt bijgehouden. 

  

9. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS 

Wij houden uw gegevens bij: 

● Op de Gmail drive van de club welke beveiligd is via login en paswoord. Enkel 

bestuurders kunnen hier aan. 

● In de papieren map van de ledenlijsten die wordt bijgehouden in de afgesloten kast – 

echter, beperkt tot naam en contactgegevens (GSM nummer) 

  

Enkel leden van het bestuur hebben toegang tot deze gegevens. Het bestuur is gehouden 

aan geheimhouding en confidentieel gebruik. Bovendien zijn zij geïnformeerd over het belang 

van de bescherming van persoonsgegevens. 

  

10. WETTELIJKE RECHTEN IN VERBAND MET UW GEGEVENS 

Elk lid heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens in 

ons bezit. Aanvragen dienen gericht te worden via trosdendermonde@gmail.com. 

  

Een lid kan bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heft het lid het recht om de verstrekte 

gegevens door ons te laten overdragen aan zichzelf of direct aan een andere partij. Wij kunnen 

vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

11.  KLACHTEN 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen gemeld worden via 

trosdendermonde@gmail.com. Meer in het algemeen heeft men het recht een klacht in te 

dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

  

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

mailto:trosdendermonde@gmail.com
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


Schaakclub ’t Ros Dendermonde – Privacyverklaring 
 

 

5 

12. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 

Wij kunnen de privacyverklaring steeds wijzigen. De huidige versie dateert van 07/01/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [1] Promotie van onze activiteiten bij onze leden en via onze kanalen. Wij verstrekken in geen geval 

ledenbestanden aan derden voor commerciële doeleinden. 
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