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Privacyverklaring   

Beste clublid,  

In het kader van de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy (AVG of GDRP) willen wij jou 

informeren over de verwerkingen die wij met jouw persoonsgegevens uitvoeren, en de maatregelen 

die wij nemen om deze te beschermen.   

1 Verantwoordelijken   

Het bestuur van Il Triangolo D’Oro vzw is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle 

persoonsgegevens.   

Binnen het bestuur is er een aanspreekpunt informatieveiligheid (AIV) aangeduid, dat te contacteren 

is via triangolodoro@outlook.com  

2 Verwerkingen   

2.1 Verwerkingsdoeleinden  

In het kader van de clubwerking verwerken wij persoonsgegevens omwille van de volgende doelen:  

• ledenwerving   

• ledenadministratie  

• engagement van de club en lidmaatschap bij Vespa Club België   

• aankondigen van activiteitenkalender via mail, website en facebookpagina  

2.2 Verwerkte persoonsgegevens  

Om jou als lid te kunnen informeren over de werking en de activiteiten van de club is het 

noodzakelijk dat wij van jou de volgende gegevens verwerken:   

• identificatiegegevens (met i.h.b. een foto);  

• kenmerken van vespa (met i.h.b. nummerplaat, type vespa);  

• privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer, email, adresgegevens)  

2.3 Ontvanger  
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• Vespa Club België is ontvanger van een deel van jouw contactgegevens;   

2.4 Verwerkers  

Binnen de clubwerking wordt onderstaande platform gebruikt bij de verwerking van 

persoonsgegevens: one-drive (voor administratieve en financiële opvolging).  

2.5 Voorwaarden   

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons lid bent. Daarna worden ze verwijderd, 

geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgeving.    

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de 

expliciete toestemming ervoor vragen.   

3 Rechten inzake privacy  

3.1 Rechten uitoefenen  

Je kan je steeds op onderstaande rechten beroepen:  

• recht op informatie: je mag vragen welke gegevens van jou verwerkt worden en 

wie er toegang toe heeft, waarom de club die persoonsgegevens nodig heeft of 

gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;  

• recht op inzage: je mag steeds de gegevens inkijken die de club van jou heeft, 

eventueel a.d.h.v. een kopie;  

• recht op verbetering: indien je fouten in jouw gegevens vindt, mag je vragen om 

deze te corrigeren. Je kan ook aanvullingen toevoegen aan jouw gegevens;   

• recht op gegevenswissing: je kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt 

noodzakelijk zijn voor de club, permanent en volledig verwijderd worden;  

• recht op beperking van de verwerking: indien je bezwaar hebt tegen de 

verwerking van bepaalde gegevens, dan kan je vragen om deze verwerking te 

stoppen;  

• recht op bezwaar: indien je niet akkoord bent met de grondslag van de 

verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt 

worden, dan kan je jou hiertegen verzetten;  

Voor eventuele nog andere vragen kan je terecht bij de bestuursleden van de club.  3.2 

Media   

Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van clubactiviteiten op onze website  

(https://www.triangolodoro.be)en onze Facebookpagina van de club. Met die opnames willen we 

vespaliefhebbers op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames 

maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de 

beeldopnamen niet aanstootgevend zijn.  

Bij het begin van het nieuwe werkjaar vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren 

van deze beeld- of geluidsopnames. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw 

toestemming nog intrekken.  
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We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of 

geluidsopnamen waarop clubleden herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de 

uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.  

  


