Beleid ter bescherming van
de persoonlijke levenssfeer
Het Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw en zijn aangesloten clubs (hierna genoemd VVO) hechten veel belang
aan de privacy van zijn leden en sympathisanten.
website
In principe is alle informatie op deze website openlijk beschikbaar zonder dat men daarvoor persoonlijke gegevens moet
verstrekken. Een aantal pagina's zijn echter voorbehouden aan bepaalde personen die, omwille van hun functie binnen
VVO, specifieke informatie nodig hebben.
VVO vraagt via zijn website uitsluitend persoonlijke informatie op in het kader van inschrijvingen en/of informatie in
verband met activiteiten die VVO zelf organiseert. Deze informatie zal enkel gebruikt worden ter identificatie als
aangesloten lid tijdens deze activiteiten of om de betrokkenen op de hoogte te brengen van toekomstige activiteiten en
andere relevante informatie i.v.m. oriënteringssporten.
ledenadministratie
Bij ondertekening van het aansluitingsformulier van VVO, aanvaarden de clubs en hun aangesloten leden dat VVO alle
relevante en noodzakelijke (persoons)gegevens verzamelt.
Deze gegevens worden uitsluitend beheerd door VVO, en zijn niet toegankelijk voor derden.
De verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.
VVO gebruikt ze om haar sportieve en administratieve werking te optimaliseren en kan ze aanwenden voor eigen
doeleinden, zoals bepaald in de statuten.
VVO geeft geen gegevens door aan externe bedrijven of instellingen zonder voorafgaande toestemming van de
betrokkenen, behalve in het kader van de organisatie en resultatenverwerking van en de communicatie omtrent de door
VVO georganiseerde wedstrijden.
Iedereen heeft recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en kan kosteloos een verbetering of verwijdering van de
gegevens vragen.
Overeenkomstig het decreet op de sportfederaties van de Vlaamse Overheid, is VVO, met het oog op een unieke
identificatie, gemachtigd om het rijksregisternummer van zijn leden op te vragen en te bewaren in het ledenbestand.
VVO gebruikt het rijksregisternummer uitsluitend om een unieke identificatie aan zijn aangesloten leden toe te kennen
en heeft niet de mogelijkheid noch de intentie om de achterliggende gegevens van het rijksregisternummer te gebruiken
of om a.d.h.v. dit nummer diverse informaties met elkaar te verbinden.
inzien, veranderen, of verwijderen van persoonsgegevens
VVO biedt alle geregistreerde personen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke
informatie die in zijn bezit is.

aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief/mailing vindt elke bestemmeling de mogelijkheid om zijn/haar gegevens aan te passen of
om zich af te melden.

aanpassen/uitschrijven communicatie
Indien men zijn gegevens wilt aanpassen of zich uit de bestanden van VVO wilt laten verwijderen, dan kan men contact
opnemen via onderstaande contactgegevens.

vragen en feedback
Met vragen en/of opmerkingen i.v.m. dit privacybeleid, kan men contact opnemen met:

Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw - Koolmijnlaan 195, B - 3582 Beringen
t. +32 (11) 969139 - info@orientatie.org

