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PRIVACY BELEID
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden je gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk
en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang.
Duikclub Triton Kapellen vzw erkent het belang van de bescherming van de privacy van uw persoonlijk
identificeerbare informatie. Door gebruik te maken van deze website www.duikclubtriton.be geeft u
aan het privacy beleid te accepteren. Duikclub Triton Kapellen vzw respecteert de privacy van alle
gebruikers van duikclubtriton.be site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons privacy beleid is dan ook een balans tussen enerzijds de noden van onze vereniging om bepaalde
persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen voor de goede werking van duikclubtriton.be
site en de verwachtingen van onze gebruikers omtrent hun privacy anderzijds.
Duikclub Triton Kapellen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving
inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
2016/679 van 27 april 2016 (AVG, ook gekend als GDPR – 'General Data Protection
Regulation'), waaraan elke organisatie moet voldoen sinds 25 mei 2018.
Duikclub Triton Kapellen vzw is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons, wij verantwoordelijk zijn
om uw privacy te beschermen én verantwoordelijk zijn voor de verwerking van je persoonsgegevens
in de hoedanigheid van 'verwerkingsverantwoordelijke'. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder
geval:
 je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt;
 vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
je persoonsgegevens;
 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van je persoonsgegevens ge‐
waarborgd 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 je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je
hierop willen attent maken en deze
willen respecteren.
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VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKERS
Als Belgische vereniging zonder winstoogmerk en als duikclub zijn wij verantwoordelijk voor de
verwerking van je persoonsgegevens. Bij deze verwerking zijn verschillende spelers betrokken, met
elk hun eigen rol.
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is de volgende
juridische entiteit:

Verwerkingsverantwoordelijke
Naam
Afkorting
Zwembad
Zetel
Juridische vorm
KBO‐nummer
Telefoon
e‐Mail
Website

Duikclub Triton VZW
Triton
Gemeentelijk Zwembad Kapellen, C.
Pallemansstraat 84, 2950 Kapellen
Elzenstraat 49
2950 Kapellen
VZW
442.519.641
0475 / 48 54 61
voorzitter@duikclubtriton.be
www.duikclubtriton.be

De verwerkingshandelingen van je persoonsgegevens door Duikclub Triton Kapellen vzw worden in
beginsel door de hiernavolgende personen uitgevoerd die als verwerker optreden:

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Neefs
Dirk
Voorzitter
Van Haeftenlaan 3
2950 Kapellen
0475 / 48 54 61
voorzitter@duikclubtriton.be

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Van den Maegdenberg
Miet
Secretaris / GDPR Verantwoordelijke
Berkenlaan 51/1
2950 Kapellen
0478 / 23 11 21
secretaris@duikclubtriton.be
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Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Haemelinck
Patrick
Webmaster
Veldstraat 81
2940 Stabroek
0476 / 43 24 49
patrick.haemelinck@duikclubtriton.be

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Mermans
Ivan
Penningmeester
Koerspleindreef 27
2950 Kapellen
0475 / 80 21 65
penningmeester@duikclubtriton.be

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Wouters
Richard
Duikschoolverantwoordelijke
Horendonk 259/1
2910 Essen
0474 / 68 72 11
duikschoolverantwoordelijke@duikclubtriton.be

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Kloeck

Jan

Feestbestuur
Rode Hoevelaan 50
2940 Stabroek
0474 51 71 13
feestbestuur@duikclubtriton.be

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Van Gaever
Frank
Materiaalmeester
Kardelaan 80
2180 Ekeren
0497 57 61 25
materiaalmeester@duikclubtriton.be

Maatschappelijke zetel: Elzenstraat 49, BE-2950 Kapellen

4|Pagina

PRIVACYVERKLARING
24 mei 2018 – versie 1.0

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Bartholomeeusen
Ronny
Instructeur
Elzenstraat 49
2950 Kapellen
0477 61 71 62
ronny.bartholomeeusen@pandora.be

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Nauwelaers
Willy
Instructeur
Statiestraat 21 B6C
2180 Ekeren
0497 85 39 71
willy.nauwelaert@skynet.be

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Verhelst

Roel
3* D
Biartlei 80
2950 Kapellen
0496 05 28 55
roelverhelst@yahoo.com

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Walgraeve
Michel
Instructeur
Leeuweriklaan 42
2950 Kapellen
0477 20 53 32
michelwal@hotmail.com

Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Driessens
Patrick
Assistent Instructeur
Zandvlietsedorpstraat 210
2040 Berendrecht
0499 75 25 77
Patrick.Driessens2@telenet.be
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Verwerker
Naam & Voornaam
Functie
Adres
Telefoon
e‐Mail

Verstraeten

Eric

3* D
Leeuwenstraat 3
2930 Brasschaat
0498 74 24 11
eric.verstraeten2@pandora.be

Bovendien treedt Duikclub Triton Kapellen vzw voor een deel van de verwerkte persoonsgegevens,
op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG1 met:
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport (afgekort NELOS) VZW
Brusselsesteenweg 313-315
2800 Mechelen
Duikclub Triton Kapellen vzw en NELOS bepalen daarvoor samen de doeleinden en de middelen van
verwerking en hebben daarvoor een overeenkomst afgesloten.
Deze overeenkomst is raadpleegbaar op de maatschappelijke zetel van Nelos VZW en bij de GDPR‐
verantwoordelijke van Duikclub Triton Kapellen vzw. Een overzicht van de verwerkte gegevens is
raadpleegbaar verder in deze verklaring.

WAAROM EN OP WELKE
PERSOONSGEGEVENS?

BASIS

VERWERKEN

WIJ

Naargelang het type van je lidmaatschap (administratief lid, zwembadlid, duikend lid, tweede lid, …)
worden je persoonsgegevens door Duikclub Triton Kapellen vzw verwerkt ten behoeve van één of
meerdere van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


Je gegevens te kunnen beheren en te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Duikclub Triton
Kapellen vzw (uitvoering overeenkomst)



Je aan het duikonderricht van Duikclub Triton Kapellen vzw te kunnen laten deelnemen
(uitvoering overeenkomst)



Lid te worden van de duikfederatie NELOS (uitvoering overeenkomst)



Je aan het duikonderricht georganiseerd door de duikfederatie NELOS te kunnen laten
deelnemen (uitvoering overeenkomst)



Je aan het duikonderricht georganiseerd door een door de duikfederatie NELOS erkende
regionale organisatie te kunnen laten deelnemen (uitvoeren overeenkomst)



Het afsluiten van een duikongevallenverzekering bij ARENA (uitvoering overeenkomst,
bescherming vitaal belang betrokkene)



Voor de verwerking van duikvergunning bij AVOS, inschrijving op clubduiken en ‐reizen
(met/zonder overnachting), organisatie recreatief activiteitenevenement binnen de organisatie.



Het versturen van mails, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)



Het bekomen van subsidiëring vanwege de overheid (gerechtvaardigd belang)



Het beheren van sociale media: sfeerfoto’s, gerichte foto’s

1

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: General Data Protection Regulation)
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Het beheren van de clubwebsite

Dit alles maakt meteen duidelijk dat indien je niet akkoord gaat met de verwerking van deze
gegevens, je geen lid kan worden van onze duikclub.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor
bovenstaande doelstellingen:


Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e‐mail, …



Rijksregisternummer



Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, gebruikte
duikuitrusting, duikervaring, …



Verklaring van medische geschiktheid



Behaalde sporttechnische (en andere relevante) kwalificaties (duikbrevetten, redder, DHV, …)



Beeldmateriaal: (digitale) foto’s, filmpjes



Bankrekeningnummer

MINDERJARIGEN
Voor de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene
en waar deze verwerking betrekking heeft op personen jonger dan 16 jaar, dient de schriftelijke
toestemming daarvoor gegeven te worden door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

WIE VERWERKT DE GEGEVENS?
Een algemeen overzicht van welke gegevens, door wie en op welke wijze verwerkt worden kunnen
hieronder teruggevonden worden.
De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties



Bestuursleden van de vereniging
Monitoraat van de vereniging

Een gedetailleerd overzicht van de verwerkte gegevens en wie daarbij betrokken is, wordt
bijgehouden in een register van verwerkingsactiviteiten, dat raadpleegbaar is bij de persoon die
verantwoordelijk is voor GDPR. Deze persoon is de secretaris van de duikclub.
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Volgende gegevens worden verwerkt binnen de duikclub:
Welke gegevens?

Wie verwerkt deze?

Op welke manier?

Identificatiegegevens

Het bestuur: de voorzitter, de
secretaris en webmaster

De informatie ingevuld door het lid op het
inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een
paswoordbeveiligd excel‐document op een afgesloten
pagina van de website enkel beschikbaar voor het
bestuur.

Clubleden

De informatie van leden (naam, brevet, GSM en email)
wordt opgenomen in pdf‐document op een afgesloten
pagina van de website enkel beschikbaar voor leden.

Het bestuur: de voorzitter, de
secretaris en webmaster

De informatie ingevuld door het lid op het
inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een
paswoordbeveiligd excel‐document op een afgesloten
pagina van de website enkel beschikbaar voor het
bestuur.

De leden van de duikschool: de
duikschoolleider, de assistent van
de duikschool, de instructeurs, de
assistent instructeur, de monitors
en de redders

Enkel de duiksportgerelateerde persoonlijke kenmerken
(uitrusting, ervaring, duikproeven, sportgeraleerde
problemen, …) met het oog op het ondersteunen en
verderzetten van gedegen duikonderricht en veilige
zwembadactiviteiten

Het bestuur: de secretaris

De medische verklaring wordt door de secretaris in
ontvangst genomen en de medische geschiktheid wordt
door de secretaris bevestigd op de Nelos‐webpagina.

De leden van de duikschool: de
duikschoolleider, de assistent van
de duikschool, de instructeurs, de
assistent instructeur en de
monitors

Duikschoolleden worden door de secretaris op de
hoogte gesteld van leden die geen verklaring van
medische geschiktheid hebben kunnen voorleggen.

Sporttechnische
kwalificaties

De leden van de duikschool: de
duikschoolleider, de assistent van
de duikschool, de instructeurs, de
assistent instructeur, de monitors
en de redders

De informatie van leden (naam, brevet, GSM en email)
wordt opgenomen in pdf‐document op een afgesloten
pagina van de website enkel beschikbaar voor leden.

…

…

…

Persoonlijke kenmerken

Verklaring medische
geschiktheid
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Volgende gegevens worden overgedragen buiten de duikclub:
Welke gegevens?

Wie verwerkt deze?

Op welke manier?

Identificatiegegevens +
persoonlijke kenmerken +
medische geschiktheid

Verzekering ARENA

Worden bij verzoek van ARENA overgedragen via
NELOS. NELOS verzorgt de communicatie tussen
Duikclub Triton Kapellen vzw en de
verzekeringsmaatschappij.

Identificatiegegevens +
persoonlijke kenmerken +
medische geschiktheid

AVOS ‐ Antwerpse
Verstandhouding voor
Onderwateronderzoek en ‐Sport

AVOS is de schakel tussen NELOS en de Antwerpse
duikclubs en tevens het kanaal om informatie en
communicatie in beide richtingen door te sluizen. AVOS
heeft indirect toegang tot NELOS‐databank van de
NELOS ledenadministratie‐website. NELOS verzorgt de
communicatie tussen NELOS en AVOS.
Worden bij aanvraag van duikvergunning (36 maanden
geldig) voor Put van Ekeren overgedragen via Duikclub
Triton Kapellen vzw.

Identificatiegegevens +
persoonlijke kenmerken

Gemeente Kapellen

Worden bij aanvraag van subsidies bij Gemeente
Kapellen overgedragen via Duikclub Triton Kapellen vzw.
De penningmeester verzorgt de communicatie tussen
Duikclub Triton Kapellen vzw en de Gemeente Kapellen.

…

…

…
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Volgende gegevens worden door Duikclub Triton Kapellen vzw gezamenlijk met Nelos
verwerkt:
Welke gegevens?

Wie verwerkt deze?

Op welke manier?

Identificatiegegevens +
persoonlijke kenmerken +
medisch geschiktheid

NELOS

De informatie ingevuld door het lid op het inschrijvingsformulier
wordt opgenomen in een NELOS‐databank via een afgesloten pagina
van de NELOS ledenadministratie‐website, enkel beschikbaar voor
de secretaris van de duikclub.
De verdere verwerking bij NELOS gebeurt door de NELOS‐
administratie.
De NELOS‐administratie gebruikt deze gegevens ook voor het
indienen bij de overheid (Sport Vlaanderen) van de jaarlijkse
ledenlijst.
Van personen in opleiding kunnen de daarvoor nodige gegevens
opgenomen worden in een databank van een online‐
opleidingssysteem waar ze kunnen geconsulteerd worden door de
deelnemers aan dat opleidingssysteem, in zover dat nodig is.

Sporttechnische
kwalificaties

NELOS

Deze kwalificaties worden door NELOS ingebracht in de
bovengenoemde database en zijn gedeeltelijk ter consultatie via de
voornoemde afgesloten pagina.

Identificatiegegevens +
persoonlijke kenmerken
van de instructeurs en
assistent‐instructeurs

NELOS

Op dezelfde wijze als hierboven. Daarnaast kunnen gegevens van de
daarvoor instemmende instructeurs opgenomen worden in de
databank van een online‐opleidingssysteem, waar sommige
gegevens van deze instructeurs, in zover dat nodig is voor de
werking ervan, kunnen geconsulteerd worden door de deelnemers
aan dat opleidingssysteem.

O P G E N O M E N G E G E V E N S I N D E N E LO S ‐ D A T A B A N K :



Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregisternummer



Woonplaats: straat en nummer, postnummer, gemeente, land



E‐mail, GSM, telefoon, fax



Lidnr (NELOS‐ID), BEFOSnr, VOTAS‐ID2



Bankrekening



NELOS‐sporttechnische kwalificaties



Relevante niet‐NELOS sporttechnische kwalificaties



Registratie van verklaringen medische geschiktheid



Historiek inschrijvingen in NELOS‐clubs



Functies binnen NELOS‐clubs of in de NELOS‐organisatie



Afgeleverde certificaten



Historiek van onkostenvergoedingen

BEWAARTERMIJN

2

ID van persoon in de VOTAS‐databank van Sport Vlaanderen / Vlaamse Trainersschool (VTS)
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Duikclub Triton Kapellen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Duikclub Triton Kapellen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan
noodzakelijk na het laatste gebruik:


Persoonsgegevens voor ledenadministratie, brevetexamens worden 10 jaar bijgehouden na het
laatste gebruik.



de gegevens verwerkt op grond van toestemming niet langer bij te houden dan 2 jaar na einde
lidmaatschap, uitgezonderd eerdere wijzigingen in de verstrekte toestemming;



de gegevens verwerkt op grond van de uitvoering van de uitvoering van een overeenkomst niet
langer bij te houden dan dit gebeurt door NELOS en met een maximum van 2 jaar na einde
lidmaatschap, uitgezonderd in het geval waar bij het verlopen van deze termijn, een
verderlopende verbintenis wordt uitgevoerd die uit deze overeenkomst is voortgevloeid, of
wanneer de inhoud van de overeenkomst anders voorziet;



de gegevens die worden bewaard op basis van een wettelijke verplichting, te zullen bewaren
gedurende de termijn zoals door de wet bepaald;



De gegevens verwerkt op grond van de vitale belangen van de belanghebbende, niet langer bij te
houden dan tot op het ogenblik waarop het beschermde belang de verdere bewaring niet langer
vereist;



Ongeacht bovenstaande, zullen gegevens die het voorwerp uitmaken van een lopende
gerechtelijke of andere procedure, in elk geval bewaard blijven voor zolang als dergelijke
procedure dit vereist en dit tot op het ogenblik van uitputting van elk mogelijk rechtsmiddel of
tot wanneer enige beslissing onherroepelijk is geworden.

Maatschappelijke zetel: Elzenstraat 49, BE-2950 Kapellen

11 | P a g i n a

PRIVACYVERKLARING
24 mei 2018 – versie 1.0

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 kunnen wij gebruik maken van een derde partij (verwerker) voor:


Het verwerken van het lidmaatschap



het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);



het verzorgen van IT‐infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);



het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.



Gepersonaliseerd clubmateriaal (jassen, etc.)



Organisatie van clubreizen



Voorzien van catering op clubactiviteiten



Cluboverschrijdende activiteiten (verbroederingsduik, regionale en niet‐duikgerelateerde
activiteiten, …)



Fondsenwerving (sponsors, subsidies)

Wij delen gegevens met:


Leden



Ouders van minderjarige leden



Federatie en overheden (stad/gemeente)



Publiek (website, social media)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan degenen 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.
Duikclub Triton Kapellen vzw zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, delen, noch ter
beschikking stellen van derden, behalve in de situaties die in het onderhavige beleid zijn voorzien of
tenzij u daarmee uitdrukkelijk en voorafgaand heeft toegestemd. 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.
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INFORMATIE VAN DERDEN
U dient zich ervan bewust te zijn dat Duikclub Triton Kapellen vzw niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere sites en bronnen.
Referenties of linken naar andere sites waarvan Duikclub Triton Kapellen vzw niet de eigenaar is,
worden enkel gegeven ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de Triton zeer voorzichtig
en selectief is in het geven van referenties naar andere websites, kan de Triton niet garanderen of
aansprakelijkheid opnemen aangaande de inhoud en/of de werking van de sites waarnaar gerefereerd
wordt.

GEGEVENS- EN DATABEVEILIGING
We hebben, in de mate van het mogelijke en binnen het budget dat aan de website door het bestuur
wordt toegekend, gezorgd dat de informatie die wij verzamelen beschermd wordt.
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


Organisatorische maatregelen:
o Onze verwerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;
o We hanteren de standaardmaatregelen;
o Toegangsbeperking: de toegang tot je gegevens, wordt beperkt tot de personen opgesomd
zoals opgesomd in deze verklaring
o Geheimhoudingsverplichting: alle personen die namens Duikclub Triton Kapellen vzw van je
gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
o Anonimiteitsprincipe: bij het verzenden van e‐mails en communicatie, hanteren we een
anonomiteitsprincipe, waarbij de bestemmelingenlijst niet zichtbaar zijn voor de overige
ontvangers;
o Digitalisering: gegevens worden voor zoveel als mogelijk op beveiligde digitale wijze
verwerkt, om waar mogelijk te vermijden dat gegevens via digitale, papieren of andere weg
op een verkeerde plek terechtkomen of door derden raadpleegbaar zijn;



Technische maatregelen:
o We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord(beleid) op www.duikclubtriton.be;
o We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
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o Naast de veilige versleuteling HTTPS van website (van alle informatie enkel te lezen tussen de
verstuurder en ontvanger én geen derde partijen die er kwaad willen meedoen) is er ook
extra beveiliging “ImageCAPTCHA” toegepast bij het aanloggen op de website voor alle
leden;

o Wij maken back‐ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
o We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
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GEGEVENSLEKKEN
Desondanks de voorziene maatregelen voor beveiliging van gegevens, kan het toch gebeuren dat er
een inbreuk is met betrekking tot je persoonsgegevens. Met inbreuk wordt bedoeld dat je
persoonsgegevens gelekt zijn naar derden toe terwijl het zeker niet de bedoeling was.
Mocht blijken dat deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor je rechten, zullen wij je onmiddellijk op
de hoogte brengen. Daarbij informeren wij je over


de aard van de inbreuk,



de contactpersoon voor verdere informatie,



de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk en de genomen maatregelen om de inbreuk aan te
pakken en de gevolgen waar mogelijk te beperken.

JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het wissen van de persoonsgegevens die
wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren waarbij je
duidelijk omschrijft over welke persoonsgegevens het gaat en welk recht je precies wilt uitoefenen.
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 dit om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent.

KLACHTEN OF AANPASSINGEN
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met
ons op nemen.
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover
direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij:
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Maatschappelijke zetel: Elzenstraat 49, BE-2950 Kapellen

15 | P a g i n a

PRIVACYVERKLARING
24 mei 2018 – versie 1.0

WEBSITE www.duikclubtriton.be
DE WEBSITE https://www.duikclubtriton.be IS EEN BEVEILIGDE WEBSITE.

Vaak zie je gewoon 'http' staan in de adresbalk. Dat staat voor hypertext transfer protocol en is
eigenlijk een afgesproken taal of conventie (door techneuten protocol genoemd) waarmee je
browser met de website kan communiceren. Zulke webpagina's zijn niet beveiligd, en je geeft er dus
het best nooit vertrouwde gegevens in zoals wachtwoorden.
De 's' in https staat voor 'secure', 'veilig' met andere woorden. Informatie wordt namelijk versleuteld
zodat alleen de verstuurder en ontvanger de informatie kunnen lezen (en geen derde partijen die er
kwaad willen meedoen).
Alles heeft dus te maken met het bewaken van je persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld een
wachtwoord. Wanneer je op duikclubtriton.be je wachtwoord ingeeft, moet dat op zijn juistheid
gecontroleerd worden. Je wachtwoord wordt daarom verstuurd over het internet (= in feite niet meer
dan een gigantisch netwerk van computers die met elkaar verbonden zijn). Dat betekent ook dat je
persoonlijke gegevens onderweg onderschept kunnen worden. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling
zijn van een wachtwoord. Om dat te verhinderen maken websites, die persoonlijke gegevens nodig
hebben, gebruik van HTTPS. Je persoonlijke gegevens worden dan bij het ingeven versleuteld, zodat
ze enkel door je eigen computer en de website waarop je de gegevens ingeeft gelezen kunnen
worden.
Hoewel de genomen maatregelen er totnutoe voor gezorgd hebben dat deze informatie steeds
beveiligd was, is het belangrijk te erkennen dat geen enkel beveiligingssysteem onfeilbaar is. We
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kunnen dan ook de veiligheid van onze database niet garanderen, noch kunnen we garanderen dat de
informatie die de gebruiker naar ons toestuurt over het Internet, niet onderschept werd.

EXTRA BEVEILIGING “ImageCAPTCHA” BIJ HET AANLOGGEN OP WEBSITE
ImageCaptcha voegt een veiligheidsvraag toe waarbij de bezoeker een object moet benoemen dat
getoond wordt.
Een captcha (een afkorting van completely automated public Turing test to tell computers and Humans
apart) is een reactietest die in de gegevensverwerking wordt gebruikt om te bepalen of er al dan niet
sprake is van een menselijke gebruiker. Een veelvoorkomend type captcha verlangt dat de gebruiker
de tekens van een op het scherm getoonde vervormde en/of onduidelijke opeenvolging van letters
en/of cijfers intoetst. Captcha's worden gebruikt om te voorkomen dat bots diverse online‐diensten
gebruiken. Een bot (komt van robot) is een computerprogramma dat op een autonome manier taken
kan uitvoeren die normaal door mensen uitgevoerd worden. In tegenstelling tot mensen kunnen bots
hun taken continu en in een hoog tempo uitvoeren, zonder daarbij fouten te maken. Captcha's
verhinderen automatische deelname van bots aan online‐opiniepeilingen, een computerspel spelen,
een webpagina raadplegen, chatten, of een bericht op een site (bijvoorbeeld een forum of wiki)
plaatsen, automatische inschrijving voor gratis e‐mailboxen (die dan kunnen worden gebruikt om spam
te verzenden), en voorkomen dat bots spam versturen door de (niet herkende) afzender een
captchatest te laten afleggen alvorens het e‐mailbericht te verzenden

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS OP WEBSITE
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Het primaire doel van het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie is om jou als de
gebruiker een leuke, informatieve beleving van onze site te leveren en uw gebruikservaring te
verbeteren.
Er kan op beveiligde website www.duikclubtriton.be aangelogd worden met persoonlijke login met
paswoord. Duikclub Triton Kapellen vzw houdt verschillende types persoonlijk identificeerbare
informatie bij, zoals uw naam, emailadres, uw geboortedatum, ook gegevens zoals behaald brevet,
type duikfles, aantal duiken, af te leggen duikproeven bij inschrijving op clubduiken. De meeste
informatie is niet beschikbaar voor derden en dient enkel voor intern gebruik door onze leden, bv voor
het samenstellen van duikbuddies op clubduiken. Zie ook verder beneden voor informatie omtrent
"cookies". Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Indien je tijdens je bezoek aan onze duikclubtriton.be site niets anders doet dan browsen, pagina's
lezen of informatie downloaden (zonder in te loggen), dan bewaren wij automatisch bepaalde
informatie over jouw bezoek. Deze informatie kan niet gebruikt worden om je persoonlijk te
identificeren. De automatisch verzamelde informatie bestaat uit het volgende:
1.
2.
3.
4.

Het Internet domein en bijhorend IP adres waarmee je onze site bezoekt.
Het type browser en besturingssysteem waarmee je onze site bezoekt.
De datum en tijd wanneer je de site bezoekt.
De pagina's die je bekijkt.
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We gebruiken deze informatie voornamelijk om statistieken omtrent het gebruik van de site te maken.
Deze leren ons welke zaken onze gebruikers het meest interesseren alsook met welke browsers (en de
verschillende versies) men de site bezoekt. Deze laatste informatie wordt dan weer gebruikt om de
site aantrekkelijker te maken, naar gelang het type browser.

COOKIES OP DE WEBSITE
De website https://www.duikclubtriton.be maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
Deze bestanden zijn noch virussen noch spyware.
Duikclub Triton Kapellen vzw plaatst “cookies” in de browser van uw apparaat van een gebruiker om
sessie gegevens te bewaren. Een “cookie” kan gebruikt worden om te bepalen of je computer de
website reeds gecontacteerd heeft en om te bepalen of dat je reeds ingelogd bent.
De wet stelt dat we cookies op uw apparaat kunnen opslaan als deze strikt noodzakelijk zijn voor de
werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze site maakt gebruik van sessie cookies, die verlopen wanneer de browser is gesloten, zijn van het
type “necessary” cookies. Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door
basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. De
website kan niet goed functioneren zonder deze cookies

COOKIES UITZETTEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze website, niet correct functioneren als
cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
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AANSPRAKELIJKHEID VAN DE INHOUD OP WEBSITE
Duikclub Triton Kapellen vzw verzekert niet dat de informatie die op deze website staat ten allen tijde
accuraat of betrouwbaar is. De gebruiker van deze website bevestigt hierbij dat het gebruik van
informatie teruggevonden op deze website ten allen tijde op eigen risico gebeurt. Duikclub Triton
Kapellen vzw behoudt zich het recht voor om, naar eigen discretie en zonder verplichting, fouten of
onvolledigheden te corrigeren in eender welk deel van de website.
Deze website, verzorgt door Duikclub Triton Kapellen vzw, wordt geleverd "zoals hij is", zonder
garanties, expliciet of impliciet, en zonder de bewering dat alle gegevens terug te vinden op deze site
geschikt zijn voor eerder welk doel, in het bijzonder het "duiken". In geen enkel geval zal Duikclub
Triton Kapellen vzw aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig ongeval, direct of indirect,
voortvloeiend uit het gebruik van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze site.

AANPASSINGEN OP WEBSITE
Alle informatie op deze website kan zonder waarschuwing aangepast worden. De gegeven informatie
is op geen enkele manier wettelijk bindend.
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Duikclub Triton Kapellen vzw kan de
privacyverklaring steeds wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van wijzigingen in de
privacywetgeving. De laatste versie is steeds beschikbaar op
https://www.duikclubtriton.be/mat/Privacy_Triton.pdf of bij onze GDPR‐verantwoordelijke.
Duikclub Triton Kapellen vzw wenst geen confidentiële informatie via deze website te ontvangen,
noch informatie welke door een copyright of trademark beschermd wordt, noch enige andere
intellectuele eigendommen. Alle informatie, zoals suggesties, ideëen etc, welke op deze site door de
gebruiker geplaatst worden, worden door Duikclub Triton Kapellen vzw verondersteld niet‐
confidentieel te zijn.
Duikclub Triton Kapellen vzw is vrij deze informatie te gebruiken op een onbeperkte wijze en zal het
recht hebben om deze informatie te gebruiken, te dupliceren, veranderen, door te zenden, te
distribueren of circuleren of toegangelijk te maken aan derden, zonder daarvoor verdere permissie
nodig te hebben, ongeacht het doel.
Als u vragen, suggesties en opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons
opnemen:

Duikclub Triton Kapellen vzw
https://www.duikclubtriton.be/contact
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GELEZEN EN VOOR AKKOORD VERKLAARD:
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