
Verwerkingsactiviteit

Categoriën van persoonsgegevens

(Welke persoonsgegevens worden 

verwerkt?)

Oorsprong van de gegevens

(Waar komen de persoonsgegevens vandaan?)
Type van verwerking

Verwerkingsgrond

(op basis van welke grond worden 

persoonsgegevens verwerkt?)

opslaan en bewaren van de 

persoonsgegevens op een externe 

drager

naam, telefoonnummer of 

gsmnummer,  geboortedatum

worden aangeleverd door de club waar de persoon 

aangesloten is
digitale opslag op een drager contractueel

Waarom? Van wie?

Doel van de verwerking

(Waarom worden de gegevens 

verwerkt?)

Wie handelt als verwerkings-

verantwoordelijke?

Als je verwerkings-verantwoordelijke bent, wie 

treedt dan op als de verwerker? 

Categorieën van data subjecten

(Van wie is de verwerkte data?)

verzenden van deelname 

selectiewedstrijden
de secretaris van de vzw het bestuur leden

Tijdstip waarop de 

persoonsgegevens werden verkregen

(Wanneer werden de 

persoonsgegevens oorspronkelijk 

verkregen?)

Zijn de persoonsgegevens up to 

date? Hoe frequent worden ze ge-

update?

(Wanneer worden de 

persoonsgegeven ge-update indien 

van toepassing?)

Bewaringstermijn?

(Hoe lang worden persoonsgegevens verwerkt, 

bijgehouden, gebruikt,…?)

Termijnen voor het verwijderen van 

elke categorie van gegevens? Zo ja, 

hoe worden deze bepaald?

(Wat is de bepaalde bewaartermijn 

indien van toepassing?)

bij het ontvangen van de ledenlijs 

van de verschillende clubs binnen 

Limburg

bij doorgeven van de betrokken club 

of persoonlijke kennisgeving van de 

leden

zolang er lidmaatschap is. Na ontslag: de wettelijke 

termijn voor het bewaren van ledenlijsten die de 

wet verplicht

zie bewaringstermijn

Waar?

Wanneer? Voor hoelang?

WAT?

Wie (Verantwoordelijke vs verwerker)?
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Waar wordt de verwerking 

uitgevoerd?

Categorieën van begunstigden

(ten aanzien van wie worden de 

persoonsgegevens vrij gegeven?)

Algemene omschrijving van de technische en 

organisatorische veiligheidsmaatregelen 

(Hoe worden de gegevens beschermd?)

Overdracht naar niet-EU land of 

overdracht naar internationale 

organisatie gevestigd in een niet-EU 

land

If applicable: Documentation of suitable 

safeguards for exceptional transfer to third 

country (according to Art. 49 §1 sub. 2 GDPR)

thuis bij de bestuursleden de leden zelf niet van toepassing niet van toepassing

Werd expliciete toestemming 

verkregen voor het specifieke doel 

van de verwerking? (indien van 

toepassing) 

Is de expliciete toestemming 

geregistreed (inclusief 

tijdsaanduiding)?

In welke mate worden de betrokkenen wiens 

gegevens worden verwerkt momenteel 

geïnformeerd?  

Kunnen de persoonsgegevens op een 

toegankelijke manier worden 

gecommuniceerd met de 

betrokkenen?

A. Is het noodzakelijk om deze persoonsgegevens 

te verwerken?

B. Kan hetzelfde resultaat worden bekomen door 

minder persoonsgegevens te verwerken? 

contratueel door betalen lidgeld ja, in het vak lidgeld betaald via de clubs waar de leden aangesloten zijn ja, op anvraag via mail of brief
A. Ja, verzenden deelname selecties wedstrijden                                                                                                                                           

B. Neen

Extra vragen


