
Wellicht hebben jullie al gehoord over de nieuwe Europese wet in verband met de 

bescherming van persoonsgegevens (GDPR). Ook wij (de VZW Lummense Zwemclub) volgen 

deze wetgeving omdat elke VZW verplicht is dit te doen. De wetgeving vraagt ons mee te delen 

welke gegevens we nodig hebben, waartoe wij ze gebruiken en hoe wij daar mee omgaan. 

Tevens geven wij jullie mee wat jullie mogen verwachten. 

Dit is een korte verklarende vorm van onze privacyverklaring die zich op onze website 

www.lummensezwemclub.be bevindt. Mits het ondertekenen van deze vorm gaan jullie akkoord 

met de privacyverklaring op de website. Het ondertekenen is nodig om jullie lid te kunnen maken 

en/of te houden van de Lummense Zwemclub. 

Wij verzamelen volgende gegevens van jullie: 

• Naam en adres om u te contacteren indien nodig of uw kinderen te kunnen laten 

deelnemen aan clubevenementen. 

• Telefoon en e-mail om u te informeren, te contacteren, te antwoorden of u te kunnen 

laten deelnemen aan clubevenementen. 

• Geboortedatum, groepsindeling en geslacht om de zwemlessen kunnen af te stemmen 

op de deelnemers en om wedstrijden of clubevenementen te kunnen inrichten. 

• Bijzondere info, info die u ons wenst te delen in verband met bijzonderheden van uw kind 

om in geval van noodsituaties adequater te kunnen reageren. 

• Deelnames en gezwommen tijden om bij wedstrijdindelingen uw kind de beste 

startvoorwaarden op zulke wedstrijden te kunnen garanderen. 

• Betalingsgegevens en historiek om de correctheid van uw inschrijving na te gaan en 

documenten te kunnen verstrekken in verband met mogelijke tegemoetkomingen in kader 

van deelname aan sportactiviteiten. 

• Informatie 1ste, 2de of 3de kind in verband met mogelijke kortingen van het lidgeld. 

• Foto’s van evenementen van de Lummense Zwemclub of waaraan zij deelneemt, worden 

willekeurig genomen en hebben als bedoeling de werking van de club toe te lichten. 

Indien u het niet eens bent met genomen foto’s vragen wij u om ons dit, met de reden 

hiertoe, zo snel mogelijk te laten weten zodat wij deze kunnen verwijderen indien deze uw 

privacy zou schenden. wij gebruiken deze foto’s voor geen enkel commercieel doeleinde. 

Deze gegevens zullen slechts beschikbaar zijn op een beperkt aantal plaatsen om de gegevens 

zo goed mogelijk te beschermen tegen derden. 

Gebruik van de informatie door derden. 

•  Derden zijn tevens verplicht deze gegevens te beschermen volgens deze wet, de 

zwemclub kan niet verantwoordelijk zijn voor wat derden met deze informatie doen. 

• Wij gebruiken deze informatie voor geen enkel commercieel doeleinde. 

http://www.lummensezwemclub.be/


• Wij delen naam, geboortedatum, geslacht, groepsindeling en gezwommen tijden met 

derden om uw kind de beste startvoorwaarden op wedstrijden of wedstrijdevenementen 

te kunnen garanderen. 

• Wij delen uw persoonlijke gegevens met de verzekeringen in de mate dat zij dit vereisen. 

Bewaarperiode 

• Gegevens zullen bewaard worden zolang dat dit door jullie gewenst is, weet wel dat deze 

informatie voor ons noodzakelijk is om uw kind te kunnen laten deelnemen in onze club. 

In sommige gevallen is het wettelijk en voor verzekeringen verplicht om bepaalde 

gegevens langer te bewaren. 

• Gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om aan de wettelijke vereisten te 

voldoen. 

• Vragen gesteld en verkregen antwoorden via de website worden geacht publiek te zijn, u 

kan deze op vraag laten verwijderen. 

Opvraging van uw persoonlijke gegevens 

• Alle deelnemers van de club en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen steeds hun 

persoonlijke gegevens opvragen en verbeteren indien nodig. Zij kunnen tevens deze 

gegevens steeds laten verwijderen (hiermee stopt de deelname aan de club) tenzij wij 

hier niet meer aan de wettelijke vereisten of noodzakelijkheden in verband met de 

verzekeringen zouden voldoen. We zullen de aanpassingen zo snel mogelijk verwerken.  

Wij bieden iedere persoon bij de start van het jaar in september de mogelijkheid om akkoord te 

gaan met onze privacyverklaring. Indien dit niet gebeurt wil dit met grote waarschijnlijk zeggen 

dat de inschrijving niet reglementair verlopen is. Deze verklaring met de verwijzing naar de 

privacyverklaring is beschikbaar in de inkomhal, op de website en bij het bestuur van de 

Lummense Zwemclub. Mocht u zich niet akkoord verklaard hebben tijdens de inschrijving vragen 

wij met aandrang dat u dit alsnog zal doen, anders zijn wij in de mogelijkheid om u op elk moment 

als lid te weren uit onze club. Wij weten dat dit zware woorden zijn maar de wetgeving vraagt ons 

hierom. Wij vragen jullie dit om de werking van de Lummense Zwemclub die gebaseerd is op 

vrijwilligers te kunnen behouden. 

Wij begrijpen dat deze wetgeving zowel voor jullie als voor ons veel bezorgdheden opwekt, wij 

wensen als vereniging hier zo correct mogelijk mee om te gaan.  

Voor vragen omtrent de implementatie hiervan kan u steeds terecht bij: sven.lieten2@telenet.be 
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