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Beste leden van triatlonclub Mc Cann 3TB
In het kader van de wetgeving op de privacy, de AVG (Algmene Verordening op
Gegevensbescherming), willen wij u ons beleid inzake uw gegevensbescherming
toelichten.
Wij beschikken over volgende gegevens:
1) De ledenlijst, waarin volgende persoonsgegevens die we van jullie hebben
ontvangen, zijn opgenomen:
o voornaam
o familienaam
o geboortedatum
o rijksregisternummer
o woonplaats
o telefoonnummer en/of gsm-nummer
o in voorkomend geval, telefoonnummer van ouders
o e-mailadres
o aanvraag voor een gewone lidkaart of eventueel uitgebreid met een
wedstrijdlicentie (jaarlijks aanpasbaar tijdens uw inschrijving)
o T-shirtmaat
o Heeft u al dan niet een medisch attest aan ons bezorgd voor het bekomen
van uw wedstrijdlicentie
o Uw rekeningnummer waarmee u uw lidgeld, sportkledij of eventueel
inschrijvingsbedrag voor activiteiten betaalt
De ledenlijst gebruiken wij voor volgende doeleinden:
o Het beheren en up to date houden van de gegevens van ledenlijst
o het jaarlijks opvolgen van uw inschrijving
o Het bezorgen van uw aanvraag bij VTDL tot het bekomen van uw lidkaart en
eventueel uw wedstrijdlicentie.
o U informeren en opvolgen van uw bestellingen van uw teamkledij
o Het versturen van uitnodigingen tot training- en clubactiviteiten
o Het bezorgen van nieuwsbrieven

2) Facebook
Mc Cann3TB maakt gebruik van volgende facebookpagina’s:
o Triathlonteam Brugge – Mc3TB
o McCann Triteam Brugge trainingsmomenten

Deelname
o U beslist zelf of u wil deelnemen aan de pagina’s op Facebook die wij als
club beheren. Dit is geen verplichting.
o Onze facebookpagina’s zijn enkel voor het bestuur en de leden zichtbaar.
o U kan op elk ogenblik uw deelname aan deze facebookpagina’s opheffen
door op eigen initiatief de groep te verlaten.
Persoonsgegevens ter beschikking van de beheerders en deelnemers aan de
facebookpagina’s
o Uw persoonsgegevens die u automatisch ter beschikking stelt bij het
deelnemen aan de facebookpagina’s van de club. Dit behoort tot het
privacybeleid van Facebook.
o De gegevens die u via deze facebookpagina’s zichtbaar maakt, zijn volledig
door uzelf te beheren via uw privacy instellingen via Facebook. Hiervoor zijn
wij als club niet verantwoordelijk.
Volgende informatie worden gedeeld op deze facebookpagina’s:
o Mededelingen en meldingen ivm de organisatie van de evenementen door
Mc Cann3TB
o Mededelingen en meldingen door het bestuur in verband met de
trainingsmomenten door Mc Cann3TB
o De mededelingen en meldingen die geplaatst worden door het bestuur
kunnen naast louter praktische informatie ook fotomateriaal bevatten van
groepsactiviteiten.
o Berichten, fotomateriaal die door de leden worden geplaatst. Hiervoor is het
bestuur van Mc Cann 3TB niet verantwoordelijk. Het bestuur houdt zich
echter wel het recht voor bepaalde berichten of fotomateriaal door de
clubleden zelf geplaatst, van hun facebookpagina’s te verwijderen indien
deze ongepast of niet relevant voor het functioneren van Mc Cann 3TB
zouden zijn.

3) Website Mc Cann 3TB
Mc Cann 3TB beschikt ook over een webpagina. http://www.triteambrugge.be/
o Deze webpagina zal binnenkort vernieuwd worden en zal geen persoonlijke
gegevens meer bevatten onder het tabblad ‘leden’.
o Mogelijks kunnen wel foto’s van groepsactiviteiten geplaatst worden waarbij
personen herkenbaar kunnen zijn, zonder expliciet iemand persoonlijk in de
kijker te willen plaatsen.
o Op persoonlijk verzoek kan het bestuur van Mc Cann 3TB er op toe zien dat
indien gewenst door het clublid, dat er geen foto’s van hem of haar op de
website voorkomen. Best hiervoor een mail te sturen aan het bestuur van Mc
Cann 3TB

4) Eenmalige gegevens
o Gegevens die noodzakelijk zijn om bij de organisatie van of deelname aan
clubactiviteiten de persoonlijke wensen te kennen, zijn enkel voor de
bedoelde activiteit ter beschikking.
o Een voorbeeld van dergelijke gegevens kan zijn of u al dan niet bepaalde
medische beperkingen heeft, voorkeuren qua voeding en dergelijke
o Na de activiteit worden die gegevens niet bijgehouden. Deze gegevens
worden dus per activiteit opgevraagd.

5) Andere communicatiemiddelen
o Bepaalde leden verkiezen om van bepaalde mededelingen of meldingen
geïnformeerd te worden via Whats app, Messenger of andere.
o Hiervoor gebruikt het bestuur van Mc Cann 3TB enkel hun gsm-nummer of
persoonlijk mailadres.
o Op eenvoudig verzoek aan het bestuur kan het clublid vragen om inzage in
de persoonlijk bijgehouden gegevens, of om deze te verwijderen.
o Het bestuur van Mc Cann 3TB is niet verantwoordelijk voor het uitwisselen
van persoonsgegevens tussen de clubleden onderling.

6) Bijhouden van gegevens
Op eenvoudig verzoek aan het bestuur van Mc Cann 3TB, kunt u inzage krijgen van
de gegevens die we over u bijhouden. U zal begrijpen dat voor de normale werking
van Mc Cann 3TB we deze gegevens minimaal nodig hebben.
Wij houden deze gegevens bij op de persoonlijke informatorische dragers van de
leden van het bestuur van Mc Cann 3TB. Deze informatorische dragers zijn in
principe de persoonlijke computers en de smartphones van het bestuur van Mc
Cann 3TB.
Het staat de leden onderling vrij gegevens over elkaar uit te wisslen. Hiervoor kan
het bestuur echter geen verantwoordelijkheid opnemen.
Wij houden de gegevens van de leden van MC Cann 3TB bij op jaarlijkse basis, bij
het aansluiten in de club of bij het verlengen van uw clubabonnement.
Bij het uitschrijven uit de club worden uw gegevens dadelijk gewist uit de
persoonlijke computers van het bestuur van Mc Cann 3TB.
De leden kunnen persoonlijk hun deelname aan de facebookpagina’s verwijderen.
De berichten door en aan de personen die lid zijn of waren aan de
facebookpagina’s van Mc Cann 3TB maken geen voorwerp uit van het
gegevensbeheer door het bestuur van Mc Cann 3TB. Het staat het clublid vrij deze
gegevens zelf voorafgaand te verwijderen.
Het bestuur van Mc Cann 3TB gebruikt deelt geen gegevens van de leden onder de
leden, noch gebruikt ze deze voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk
gebruik.
Het betuur zal een elektronisch dataregister bijhouden met een overzicht van alle
acties met de ledenlijst. Dit dataregister is een elektronisch document waar alle
gegevens worden opgelijst die verzameld worden. Dit document moet telkens
worden aangevuld zodra er nieuwe gegevens worden verzameld: iedere verwerking
van gegevens (gegevens opslaan, doorsturen, verwijderen,…) moet dus
geregistreerd worden. In dat dataregister moet er bij iedere gegevensverwerking
staan waarom die gegevens worden opgeslagen, wat er met de gegevens gebeurt,
hoe ze beveiligd worden en hoelang ze bewaard worden.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en blijven beschikbaar voor uw
vragen omtrent ons privacybeleid.
Namens het bestuur van Mc Cann 3TB
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