GDPR wetgeving
Privacy-verklaring
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Sportu, Kolvenrodestraat 19 te 3080 Tervuren info@sportu.be, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele
relatie als gevolg van uw inschrijving op sportwedstrijden (joggings) op basis van ons
gerechtvaardigd belang om sportuitslagen aan te bieden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op resultaat verwerking, volstaat het
ons dat mee te delen op (info@sportu.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens
wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer
uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op
https://www.sportu.be.

Contact
Als Sportu zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je 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:
Stef (Sportu)
Emailadres: stef@sportu.be
Telefoon: 0496 96 85 85
Opgelet: data afkomstig van voorinschrijvingen worden ons bezorgd door de organiserende club
en hier is Sportu niet voor verantwoordelijk. Hiervoor moet je de plaatselijke organisatie
contacteren omtrent de GPDR wetgeving. Hoe deze data werd verzameld en hoe deze wordt
beheerd nadien is geen bevoegdheid van Sportu.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Sportu verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en
rechtsgronden:
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de plaatselijke jogging (sportwedstrijd)
• Het opmaken van een wedstrijdresultaat waarbij uw Naam, Voornaam, eventuele Clubnaam, uw
categorie dat is gekoppeld aan uw leeftijd en uw geslacht en uw gepresteerde tijd worden
bekendbaar (publiek) gemaakt.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken
voor de volgende
doelstellingen :
• Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
• Rijksregisternummer (optioneel) voor persoonlijke wedstrijdnummers.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens
hebben verkregen.
Gepubliceerde foto’s zijn steeds linken naar bestaande foto’s. Sportu neemt zelf geen foto’s van de
deelnemers. De aansprakelijkheid van deze gepubliceerde foto’s liggen bij de plaatselijke
organisatie of fotograaf. Sportu neemt aan dat deze ook de GDPR wetgeving naleeft.

Opmerking:
Om een geldig wedstrijdresultaat op te maken heeft Sportu enkel volgende gegevens nodig:
Naam, Voornaam, Club, Geboortejaar en geslacht (m/v/x).
Aangezien een deelnemer tijdens de wedstrijd vaak geen identiteitskaart bij zich heeft, heeft dit
volgende consequenties:
Identificatie van de persoon (deelnemer) is enkel mogelijk via zijn borstnummer
(wedstrijdnummer)
- Bij een (dodelijk) ongeval (of hartfalen e.d.) tijdens de wedstrijd moet de organisatie aan de
overheidsdiensten weten te vertellen wie deze persoon is.
- Vandaar er via het (plaatselijk) inschrijvingsstrookje ook het adres wordt gevraagd aan de
deelnemer. Zo kunnen de hulpinstanties de familie contacteren van het slachtoffer.
- Deelnemers met een persoonlijk wedstrijdnummer (Sportu) moeten geen
inschrijvingsstrookje invullen (aangezien ze steeds met hetzelfde wedstrijdnummer
deelnemen). Sportu kan zo niet het meest recentste adres kennen van deze deelnemer.
Toch is het adres van groot belang om de juiste familieleden te contacteren wanneer de
deelnemer is betrokken bij een ongeval. (Namen en voornamen zijn niet uniek, meerdere
mensen met dezelfde naam + voornaam bestaan en zo wordt het moeilijk om het juiste
adres te achterhalen door de hulpinstanties (politie, parket enz…)
Vandaar Sportu het Rijksregisternummer vraagt bij een persoonlijk wedstrijdnummer. Het
heeft geen meerwaarde voor Sportu, wordt zelfs niet gebruikt, maar enkel als
identificatiemiddel naar de hulpinstanties bij ongevallen waarbij het slachtoffer niet zelf
meer kan communiceren (praten) met de hulpinstanties. Via het Rijksregisternummer
weten de hulpinstanties wie je bent, waar je woont, wie je familie is enz… Politie heeft
toegang tot deze nationale databank. Sportu heeft geen toegang!

Verstrekking aan derden
De gegevens die je 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 voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het delen van de wedstrijdresultaten met de plaatselijke organisatie;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee
we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht
en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.
Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger of deze is
vergezeld van minstens één ouder of voogd.
Bewaartermijn
Sportu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gedeelde wedstrijdresultaten met de
plaatselijke organisaties vallen buiten de Sportu verantwoordelijkheden.

Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
• Alle personen die namens Sportu van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Computers die worden gebruikt op de plaatselijke locaties worden niet aan het internet gekoppeld
zodat deze niet kunnen gehackt worden;
• Data wordt steeds bewaard op beveiligde Usb sticks (DataTraveler) met paswoord;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;

Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij
ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Sportu kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 1/6/2019

