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Bescherming	  van	  persoonsgegevens	  

Brussels	  Gay	  Sports	  vzw	  (later	  afgekort	  als	  BGS)	  hecht	  groot	  belang	  aan	  de	  bescherming	  van	  de	  
persoonlijke	  levenssfeer	  en	  verwerkt	  de	  persoonsgegevens	  die	  haar	  verstrekt	  worden	  met	  de	  nodige	  
zorg.	  Persoonsgegevens	  zijn	  die	  gegevens	  die	  ons	  toelaten	  jou	  als	  persoon	  te	  identificeren,	  ongeacht	  
of	  we	  dit	  daadwerkelijk	  doen	  of	  niet.	  

De	  meeste	  informatie	  is	  via	  de	  website	  beschikbaar	  zonder	  dat	  je	  persoonsgegevens	  moet	  
verstrekken.	  De	  persoonsgegevens	  die	  je	  via	  de	  website	  verstrekt	  in	  het	  kader	  van	  een	  bepaalde	  
activiteit	  worden	  zorgvuldig	  verwerkt.	  In	  deze	  Privacyverklaring	  staat	  beschreven	  hoe	  BGS	  omgaat	  
met	  de	  persoonsgegevens	  die	  zij	  verwerkt.	  

	  

Verwerking	  persoonsgegevens	  

De	  persoonsgegevens	  die	  je	  via	  deze	  website	  verstrekt,	  worden	  verwerkt	  door	  BGS,	  Kolenmarkt	  42,	  
1000	  Brussel.	  Zij	  worden	  verwerkt	  conform	  de	  bepalingen	  van	  de	  Europese	  Algemene	  Verordening	  
Gegevensbescherming	  (AVG)	  van	  27	  april	  2016	  (beter	  bekend	  als	  General	  data	  Protection	  Regulation	  
of	  ‘GDPR’).	  BGS	  verwerkt	  de	  persoonsgegevens	  enkel	  voor	  het	  doeleinde	  waarvoor	  ze	  worden	  
ingezameld	  en	  enkel	  zolang	  dit	  hiervoor	  nodig	  is.	  Inschrijvingen	  op	  e-‐nieuwsbrieven	  worden	  
uitsluitend	  in	  het	  nieuwsbrievensysteem	  opgenomen	  en	  enkel	  voor	  de	  e-‐nieuwsbrief	  waarvoor	  de	  
inschrijving	  gebeurt.	  Uitschrijven	  is	  steeds	  mogelijk	  via	  een	  eenvoudige	  mail.	  

	  

Doorgifte	  aan	  derden	  

BGS	  geeft	  je	  gegevens	  enkel	  door	  aan	  derden	  indien	  dit	  nodig	  is	  voor	  het	  doeleinde	  waarvoor	  ze	  
verzameld	  werden,	  namelijk	  het	  beheer	  van	  je	  lidmaatschap	  en	  de	  goede	  werking	  van	  onze	  
activiteiten.	  Ze	  worden	  in	  geen	  geval	  gebruikt	  voor	  commerciële	  doeleinden.	  

	  

Persoonsgegevens	  

De	  onderstaande	  persoonsgegevens	  zullen	  door	  ons	  verwerkt	  worden:	  

• naam,	  
• adres,	  
• geboortedatum,	  
• geslacht,	  
• e-‐mailadres,	  
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• gsm-‐nummer,	  
• nationaliteit,	  
• taalvoorkeur	  (Frans,	  Engels	  of	  Nederlands).	  

	  

Doeleinden	  

Wij	  verwerken	  bovenstaande	  gegevens	  voor	  een	  of	  meer	  van	  de	  volgende	  doeleinden:	  

• om	  je	  inschrijving	  van	  je	  lidmaatschap	  te	  verwerken,	  
• om	  met	  jou	  te	  communiceren	  door	  middel	  van	  het	  verzenden	  van	  elektronische	  

nieuwsbrieven,	  
• om	  de	  minimumleeftijd	  van	  16	  jaar	  te	  verifiëren,	  
• om	  statistieken	  op	  te	  stellen.	  

	  

Wie	  krijgt	  en	  verwerkt	  deze	  gegevens?	  

De	  gegevens	  worden	  in	  alle	  vertrouwen	  verwerkt	  door	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  BGS,	  evenals	  de	  
activiteitsverantwoordelijken,	  de	  penningmeester	  als	  de	  informaticus.	  

	  

Bescherming	  en	  bewaring	  van	  persoonsgegevens	  

Wij	  nemen	  alle	  redelijke	  voorzorgsmaatregelen	  om	  je	  persoonsgegevens	  te	  beveiligen.	  De	  
persoonsgegevens	  worden	  bewaard	  in	  een	  gegevensbestand	  op	  de	  server	  van	  OVH,	  die	  ook	  instaat	  
voor	  de	  bescherming	  ervan.	  

	  

Inzage	  en	  rechten	  betreffende	  de	  eigen	  persoonsgegevens	  

Als	  lid	  heb	  je	  uiteraard	  de	  onderstaande	  rechten:	  

• recht	  op	  informative,	  
• recht	  op	  inzage	  of	  een	  kopie	  van	  je	  persoonsgegevens,	  
• recht	  op	  aanpassing	  van	  je	  gegevens,	  
• recht	  op	  verwijderen	  van	  je	  gegevens.	  

	  


