Ook in onze “waterpoloclub MZV Eeklo” hebben wij
respect voor uw privacy
We behandelen uw persoonsgegevens met respect.
We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( ook wel
General DATA Protection Regulation of GDPR). Want we vinden de bescherming
van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met
deze privacyverklaring willen we u uitleggen hoe we met uw gegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee iedereen u kan herkennen,
rechtstreeks of onrechtstreeks. Dus uw naam, rijksregisternummer, adres, leeftijd en
geslacht zijn persoonsgegevens maar ook uw e-mailadres, uw telefoonnummer of
zelfs uw IP-adres (het internetadres van uw computer). Maar ook foto’s kunnen
worden genomen tijdens wedstrijden en nadien gebruikt worden. Dit zijn ook
persoonsgegevens. Die foto’s kunnen worden genomen door iedereen die in het
zwembad aanwezig is. Een wedstrijd is een openbaar gebeuren en niet enkel een
aangelegenheid van de MZV-Eeklo.

Wat is die Algemene Verordening Gegevensbescherming?
Die 'AVG' is gewoon de nieuwe Europese privacywet.
Vroeger beschermde de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’,
veel beter bekend als de ‘privacywet’, uw persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is
die oude privacywet vervangen door een nieuwe Europese privacywet. De media
gebruiken vaak de Engelstalige benaming: GDPR of voluit General Data Protection
Regulation. In het Nederlands is dat AVG of Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Wat is “verwerking” van uw persoonsgegevens?
Die wetgeving handelt dus nog altijd over de ‘verwerking’ van persoonsgegevens. De
term ‘verwerking’ is volgens die wetgeving trouwens een erg breed begrip. Alles wat
wij met uw persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen,
doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, enzovoort.

Wie heeft er allemaal toegang tot uw persoonsgegevens?



Het MZV-bestuur is de ‘belangrijkste verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil
zeggen dat zij bepalen welke gegevens ze verzamelen en waarvoor. In
juridische termen bepaald het MZV-bestuur dus het ‘doel van de verwerking’.
Maar dat betekent niet dat enkel het MZV-bestuur gegevens verzamelt en
toegang heeft tot deze gegevens.



Uw persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan de VZF ( Vlaamse
zwemfederatie) dit om licenties aan te vragen. Vanuit de VZF gaan er ook
gegevens door naar Waterpolo-online.com van Pioen Partners BV. Dit ten
behoeve van de gegevens die nodig zijn voor de registratie van de waterpolo
competitie. Beide organisatie nemen ook hun verantwoordelijkheid op om
zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. En beiden hebben ook op hun
website een privacyverklaring die u kan nalezen.



Er is ook jaarlijks een nieuw “kroniekje” waarin uw persoonsgegevens komen
te staan. Dit “ kroniekje” wordt verspreid onder alle leden van waterpoloclub
MZV-Eeklo. Zo kunnen alle leden elkaar bereiken indien dit nodig is.



Digitaal worden ook gegevens gedeeld:
o Via mailing wordt algemene communicatie gevoerd.
o Via facebook zijn er verschillende “ besloten groepen” aangemaakt om
informatie te verspreiden. Iedereen kan deze groep vinden en zien wie
deze groep beheert maar alleen leden kunnen anderen leden en hun
berichten zien.
o Er is de algemene ledengroep MZV waterpolo, daarnaast zijn nog
verschillende gesloten groepen aangemaakt waarin enkel spelers uit
die groep met elkaar kunnen communiceren.

Wat is het doel van het verzamelen van onze gegevens?





Bestuur, coaches, trainers, ploegverantwoordelijken en leden kunnen elkaar
steeds bereiken.
Officieel kunnen deelname aan wedstrijden.
Het doel van de foto’s die worden gepubliceerd op de website, facebook,
kroniekje en flyers is het informeren van de leden van de sportclub, supporters
en publiek. Maar ook nieuwe leden werven via sfeerbeelden om de club te
laten groeien.

Welke rechten hebt u?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er ook voor dat u een aantal
rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.
Recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken
in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van uw identiteit, zodat we zeker zijn
dat we uw persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.
Recht op verbetering

Merkt u dat waterpoloclub MZV Eeklo foute of onvolledige persoonsgegevens over u
heeft? U hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.

Met vriendelijke groet.
Het bestuur van MZV Waterpolo.
bestuur@mzv-waerpolo.com

