PRIVACY POLICY en ALGEMENE
VOORWAARDEN
Algemeen
Sportwave hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens
die wij verzamelen en hoe wij omgaan met die persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw
privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportwave vzw
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, GDPR.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

•

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

•

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;

•

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw 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 uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Sportwave vzw verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :
•

Om te kunnen deelnemen aan de kampen en activiteiten van Sportwave;

•

Het versturen van online info omtrent nieuwe activiteiten van Sportwave.

•

Het bekomen van subsidiëring door de overheid;

•

Om uw kinderen optimaal te kunnen verzorgen tijden de kampen/activiteiten;
kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken :

•

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

•

Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

•

Medische informatie
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen

