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ALGEMEEN
Deze privacyverklaring gaat uit van FC LANDEN vzw, met stamnummer 2941 bij Voetbal Vlaanderen en met
ondernemingsnummer 0411.636.722, gevestigd te Sportlaan 30, 3400 Landen.
FC LANDEN hecht belang aan privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van
persoonsgegevens waar FC LANDEN de verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar
FC LANDEN enkel de verwerker is ten behoeve van de KBVB of VoetbalVlaanderen, wordt verwezen naar de
privacyverklaring van KBVB en VoetbalVlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.
FC LANDEN werkt met aangesloten leden. Leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die door het
bestuursorgaan wordt vastgelegd. Het is de betaling van de lidmaatschapsbijdrage die bepalend is voor het
lidmaatschap.
Overal waar in deze verklaring wordt verwezen naar het lid wordt bedoeld: het lid of, voor een minderjarige, diens
wettig vertegenwoordiger.

VERWERKTE GEGEVENS
FC LANDEN verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub.
FC LANDEN verzamelt persoonsgegevens op twee manieren: 1) op initiatief van de club, waar dit voor de
dienstverlening en werking als voetbalclub relevant is; 2) op initiatief van het lid, wanneer het lid dit noodzakelijk
of wenselijk acht voor zijn lidmaatschap. Gegevens kunnen via meerdere kanalen worden opgevraagd of
meegedeeld: zowel papieren als elektronische contactfiches en inschrijvingsformulieren, de website, persoonlijk
gesprek, telefoongesprek, e-mail enzovoort.
FC LANDEN vraagt bij elk lid gegevens op met het oog op de aanmaak van een persoonlijke spelerfiche in
ProSoccerData, het door de club gehanteerde spelervolgsysteem. De correctheid van de ingevulde gegevens - die
vrijwillig worden verstrekt - kan niet door de club worden gecontroleerd en valt bijgevolg onder de
verantwoordelijkheid van het lid.
FC LANDEN vraagt geen gegevens op noch houdt gegevens bij in verband met ras, etnische afkomst, godsdienst
of levensbeschouwing, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens of politieke overtuiging.
FC LANDEN verzamelt geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie die wordt
ontvangen via de KBVB en VoetbalVlaanderen.
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Met name de volgende soorten spelergegevens worden verwerkt:
IDENTIFICATIE GEGEVENS
Voornaam en familienaam; geboortedatum en -plaats; nationaliteit; adresgegevens;
telefoonnummer(s); e-mailadres(sen); gegevens van wettig vertegenwoordiger(s) of andere
contactpersonen.

MEDISCHE GEGEVENS
Medische gegevens worden alleen opgevraagd voor zover deze nodig zijn voor een optimale sportieve begeleiding
en desgevallend ook op verzoek van het lid zelf, bijvoorbeeld in verband met allergieën. Daarbij kunnen indien
wenselijk ook de contactgegevens van de huisarts worden verzameld.
Biometrische gegevens (lengte en gewicht) en fysieke parameters worden door de club louter verzameld in
zoverre dit voor de sportieve ontwikkeling van de speler relevant is : vaststellen van fysieke paraatheid, van de
“groeispurt” enzovoort.
Gegevens over blessures en ongevallen worden louter verwerkt wanneer zij zich hebben voorgedaan tijdens het
beoefenen van sportieve activiteiten bij FC LANDEN, voor zover zij nodig zijn om de fitheid van de speler op te
volgen en de afwikkeling van een eventueel sportongevaldossier te volbrengen.

SPORTIEVE GEGEVENS
Sportieve gegevens hebben betrekking op de deelname van de speler aan de trainingen en de wedstrijden van FC
Landen. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt via ProSoccerData en dienen louter als basis voor het
opmaken van de persoonlijke spelersevaluatie en voor het opvolgen van de sportieve ontwikkeling van de speler.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

FC LANDEN deelt mogelijkerwijze persoonsgegevens met de volgende externe partijen:
DE SPORTFEDERATIES
De betrokken sportfederaties zijn de KBVB en VoetbalVlaanderen. Het betreft hier in de eerste plaats de
contactgegevens die vereist zijn voor de aansluiting als lid bij de KBVB/VoetbalVlaanderen of voor de door de
federatie georganiseerde sportieve opvolging van spelers, meer bepaald in het kader van de talentdetectie
(Provinciale Jeugdopleiding – PJO).

SUBSIDIËRENDE OVERHEDEN
Met betrekking tot FC LANDEN zijn de subsidiërende overheden VoetbalVlaanderen en Stad Landen. Louter die
gegevens worden verstrekt die uitdrukkelijk door voormelde subsidiërende overheden worden opgevraagd en
voor zover zij relevant zijn voor het verantwoorden van de aangevraagde subsidies.
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PROSOCCERDATA
Het contract tussen FC LANDEN en ProSoccerData bepaalt: “ProSoccerData verzamelt persoonsgegevens voor de
verwerking van deze Overeenkomst. De Licentienemer geeft hierbij zijn uitdrukkelijke toestemming voor de
verwerking van de persoonlijke informatie die verzameld wordt bij de aankoop of activatie van het Platform.
ProSoccerData zal deze persoonsgegevens enkel verwerken met het oog op het aanbieden van het Platform en
aanvullende diensten. ProSoccerData is gerechtigd om deze informatie intern te gebruiken waaronder statistische
analyse. Er zullen geen persoonsgegevens overgedragen worden aan derde partijen behalve indien dit is
toegestaan door de wet of verplicht wordt door een gerechtelijk bevel. Iedere verwerkingshandeling (…) zal in
overeenstemming zijn met de Europese Verordening (…) “GDPR””.

WEBHOST
De website van FC LANDEN is gehost bij de webprovider Jimdo. De privacyverklaring van de webhost kan hier
worden geraadpleegd: jimdo.com/info/privacy/.
Websitebezoekers die op de website van FC LANDEN een contact- of inschrijvingsformulier invullen, zijn verplicht
de Privacyverklaring aan te vinken: privacy.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
FC LANDEN zal de verzamelde gegevens aanwenden om het lid op de hoogte te houden van activiteiten binnen
de club.
FC LANDEN verwerkt persoonsgegevens meer bepaald voor de volgende doelen:
-

-

communicatie in verband met sportieve en extrasportieve clubactiviteiten;
communicatie in verband met aangelegenheden van de KBVB of VoetbalVlaanderen;
opvolgen van administratieve aangelegenheden;
opvolgen van de sportieve ontwikkeling:
publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bijvoorbeeld sfeerfoto’s en
wedstrijdbeelden); mits uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze
website of sociale kanalen;
voldoen aan wettelijke verplichtingen, meer bepaald in het raam van fiscale en sociaalrechtelijke
aangiften.

FC LANDEN zal de gegevens niet aanwenden voor commerciële doeleinden.
FC LANDEN vraagt dat elk lid ermee instemt dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de
vereniging mogelijkerwijze foto’s en beeldopnames worden gemaakt waarop het lid wordt afgebeeld, alsmede
dat deze foto’s en opnames door de vereniging mogen worden gebruikt voor weergave of publicatie op de
website, in nieuwsbrieven en op de sociale media van de sportvereniging.
FC LANDEN verleent elk lid dat zijn of haar beeltenis niet gepubliceerd wil zien als bedoeld in de bovenstaande
paragraaf, het recht hiertoe voorafgaandelijk een verklaring af te leggen tegenover het bestuur van de vereniging.
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FC LANDEN verleent elk lid dat zijn of haar beeltenis gepubliceerd ziet als bedoeld in de bovenstaande paragraaf,
het recht de onmiddellijke verwijdering van die beeltenis te vragen, voor zover het betrokken lid individueel en
duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht. De vereniging verbindt zich ertoe aan een dergelijk verzoek
onmiddellijk gehoor te geven.
FC LANDEN verstrekt het lid geen financiële vergoeding voor het gebruik van de afbeelding.

BEWAARTERMIJN
FC LANDEN zal de identificatiegegevens van haar leden bijhouden gedurende de periode van het lidmaatschap.
Leden die tijdens of na het seizoen hun lidmaatschap stopzetten worden geschrapt van de ledenlijst
(desaffectatie).
In overeenstemming met het Bondsreglement moeten alle gegevens in verband met aansluitingen en transfers
gedurende vijf seizoenen na het lopende seizoen worden bewaard. Voor schadedossiers geldt een termijn van
tien seizoenen (artikel B108) en voor alle andere documenten en gegevens geldt een termijn van drie seizoenen
na het lopende seizoen.
Na die termijnen worden de gegevens gewist of vernietigd.
FC LANDEN bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de
gegevens worden verzameld.

RECHT VAN INZAGE
Elk lid heeft het recht zijn gegevens in te zien, er een kopie van te verkrijgen en ze te doen wijzigen of wissen.
Tevens kan elk lid bezwaar indienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook
heeft het lid het recht om de verstrekte gegevens te doen overdragen aan zichzelf of, in zijn opdracht, direct aan
een andere partij.
Elke wijziging (bijvoorbeeld adreswijziging, telefoonnummer of e-mailadres) zal onmiddellijk door het lid aan de
club worden doorgegeven.
Niet-correcte gegevens kunnen door het lid op elk ogenblik worden rechtgezet.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING
Het bestuursorgaan van FC LANDEN is verantwoordelijk voor de policy in verband met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG/ GDPR).
Alle communicatie in verband met deze privacyverklaring kan per e-mail worden gericht aan:
secretariaat@fclanden.be.

WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
FC LANDEN kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
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