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1. Algemeen	
COSMOS Wontergem hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens 
waarbij COSMOS Wontergem zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving houdt, waaronder 
ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  

Dit houdt in dat wij : 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd 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 uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
attent maken en deze willen respecteren.  

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

 
Als COSMOS Wontergem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u 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:  

COSMOS Wontergem: 
Groenhove 1, 9800 Wontergem 
Emailadres: info@vccosmos.be  
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2. Waarom	verwerken	wij	uw	persoonsgegevens?	
Uw persoonsgegevens worden door COSMOS Wontergem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

• Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden 
• Clubadministratie 
• Het versturen van informatieve over onze activiteiten, uitnodigingen,...  
• Sportieve administratie in functie van deelname aan competities en tornooien 
• Sportieve administratie in functie van een recreatief sportevenement 
• Promotie, PR en communicatie: 

o Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s en/of video’s 
o Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van gerichte foto’s en of video’s 
o Het beheren van de clubwebsite d.m.v. het publiceren van ploegfoto’s 

 

3. Welke	gegevens	verwerken	we?	
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:  

• Identificatiegegevens (naam, voornaam) 
• Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: rijksregisternummer  
• Privé-contactgegevens: telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, domicilie- of verblijfsadres  
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, maten sportkledij & 

pasfoto voor licentie 
• Financiële gegevens: betalingen lidgeld & deelname evenementen  

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. E-
mailcontact, telefonisch contact, persoonlijk contact, formulieren,…) Wij verzamelen geen persoonsgegevens via 
derden, met uitzondering van de informatie van de aangesloten verenigingen, federaties bij Volley Vlaanderen.  

De wettelijke basis voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw toestemming en onze verplichtingen 
voortvloeiend uit het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde 
sportsector en de uitvoeringsbesluiten. 
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4. Vertrekking	van	gegevens	aan	derder-verwerkers	
Uw gegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de 
hierboven beschreven doeleinden.  

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:  
 

• Verbonden organisaties (clubs en ploegen) die deel uitmaken van het recreatief competitiesysteem van 
Volley Vlaanderen.  

• Volley Vlaanderen  
• Verzekeringsorganisatie verbonden aan de werking van Volley Vlaanderen  
• Subsidiërende overheden (Sport Vlaanderen, Gemeente Deinze)  

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegelaten 
is, zoals bvb. In het kader van een politioneel of gerechterlijk onderzoek.  

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derden. Wij geven uw 
contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij verstrekken enkel 
persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de E.U conform de bepalingen van de AVG. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze 
toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 
verwerking voor de intrekking daarvan. 

 

5. Minderjarigen	
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is 
gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Hierbij kunnen volgende gegevens van de 
ouders/wettelijk vertegenwoordigers worden verwerkt in functie van de ‘ouderlijke toestemming’. Dit gaat dan 
over de identificatiegegevens en privécontactgegevens. 
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6. Bewaartermijn	
COSMOS Wontergem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke of 
contractuele vereisten te voldoen. (oa. Op gebied van boekhouding, schrappingsperiode inherent aan de werken 
van de administratie van Volley Vlaanderen,…). 

7. Beveiliging	van	gegevens	
Er worden gepaste, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  

De persoonsgegevens worden bij inschrijving van een clublid, via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar 
Volley Vlaanderen. Er worden afspraken gemaakt met bestuursleden, ploegverantwoordelijken en trainers van 
COSMOS Wontergem om persoonsgegevens op een veilige manier te bewaren en te verwerken. Waar nodig 
worden systemen getest, geëvalueerd en bijgestuurd om het gepast beveiligingsniveau te handhaven of te 
verbeteren. De medewerkers van COSMOS Wontergem zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming 
van persoonsgegevens.  

Aan deze medewerkers (bestuursleden, ploegverantwoordelijken & trainers) wordt toegang verleend tot uw 
gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 

 

8. Uw	rechten	omtrent	uw	gegevens	
U hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op 
verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.  

U hebt recht op gegevensverwijdering (wissen) van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben, en 
die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.  

U hebt recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde 
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gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.  

Tevens kan u verzet aantekenen tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. 
U kan hiertoe contact opnemen met: 

COSMOS Wontergem: 
Groenhove 1, 9800 Wontergem 
Emailadres: info@vccosmos.be  

 

9. Klachten	
Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, 
dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen 
bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

10. Aanpassingen	van	deze	privacyverklaring	
COSMOS Wontergem kan indien wenselijk of noodzakelijk deze privacyverklaring altijd aanpassen. Een melding 
van een eventuele wijziging zal gepubliceerd worden via onze website www.vccosmos.be.  De laatste wijzing in 
deze privacyverklaring dateert van 12/04/2020 

 

	


