
Privacy verklaring 

KAVVV&Fedes competitie atletiek hecht veel belang aan het respecteren 

van de privacy van haar bestuursleden , medewerkers en leden , daarom 

verklaren wij volgende punten in acht te nemen : 

-de gegevens die wij van onze leden verzamelen zijn de naam, voornaam,  

adres, geslacht en rijksregisternummer.  Deze worden in een enkele 

laptop opgeslagen welke beveiligd is met de nodige paswoorden , fire 

walls en andere beveiligingssoftware.  De papieren lidkaarten worden 

achter slot bewaard. 

-De ingezamelde gegevens worden gebruikt om de geldigheid van het 

lidmaatschap te noteren en om de registratie en opmaak van uitslagen bij 

deelname aan wedstrijden mogelijk te maken. 

De uitslagen worden op onze site gepubliceerd. 

-De gegevens dienen tevens om te voldoen aan het decreet op de 

dopingbestrijding in de sport. 

-De ingezamelde gegevens worden enkel doorgegeven aan de 

overkoepelende federatie KAVVV&Fedes , dit om de werking inzake 

verzekeringen mogelijk te maken en om te voldoen aan het huidige 

decreet inzake georganiseerde sportbeoefening binnen een multi-

sportorganisatie.  

-De medewerkers van het KAVVV&Fedes competitie atletiek die inzage 

hebben in de ingezamelde gegevens zijn ervan op de hoogte dat zij deze 

gegevens enkel mogen gebruiken binnen de werking van de competitie en 

ze niet mogen kopiëren of op een andere wijze verspreiden. 

-Inzage in uw gegevens is mogelijk op elke organisatie die de competitie 

atletiek organiseert of op afspraak bij de secretaris.  U hebt uiteraard het 

recht om fouten te laten verbeteren .   Schrapping uit de gegevensbank is 

niet mogelijk voor aktieve leden , dit maakt de werking van de atletiek  

competitie onmogelijk.  Schrapping bij einde van lidmaatschap is wel 

mogelijk. 

-Niet aangesloten atleten hun gegevens worden bijgehouden om te 

voldoen aan het decreet inzake dopingbestrijding en om de registratie in 

de wedstrijd waaraan zij deelnemen mogelijk te maken.  Hun gegevens 

worden automatisch verwijderd op het einde van het zomerseizoen , dit 

wil zeggen eind september. 


