PRIVACYVERKLARING BUFFALO BULLS LOVENDEGEM
(Versie 04-2018)

Buffalo Bulls Lovendegem is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u 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:
Buffalo Bulls Lovendegem
Luc Rohart (webmaster)
+32 476868702
info@buffalobulls.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten,
klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Buffalo Bulls Lovendegem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
•
•

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u
steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of
verwerken:
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a.
inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/email contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.
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We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:
•
•
•

Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ...);
Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers, …);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben.
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn
Buffalo Bulls Lovendegem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
maximaal 1 jaar na laatste gebruik (of beeindiging van de samenwerking)

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Buffalo Bulls Lovendegem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@buffalobulls.be

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buffalo Bulls Lovendegem en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@buffalobulls.be.
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je om een kopie van
de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij
je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.
Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten
Buffalo Bulls Lovendegem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Buffalo Bulls Lovendegem kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we
een aankondiging doen op onze website.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email als je deze wilt raadplegen.
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