Privacyverklaring ledengegevens
Beste leden,
Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. Deze wetgeving heeft als
doel om persoonsgegevens nog beter te beschermen.
Ook wij verwerken persoonsgegevens; persoonsgegevens die we van jou ontvingen bij het afsluiten
van je lidmaatschap of naar aanleiding van een activiteit. Het gaat om de volgende gegevens: naam,
voornaam, volledig adres, geboortedatum, bedrijf, telefoonnummer en e-mail adres. We doen dit
enkel met het oog op de goede werking van Running@BASF en dus in het kader van het aangegane
lidmaatschap, minstens ons gerechtvaardigd belang als Running@BASF .
Je persoonsgegevens worden tot maximum 1 jaar na het stoppen van je lidmaatschap, respectievelijk
het aflopen van de activiteit, bewaard.
Tijdens de activiteiten worden soms ook foto’s genomen en publiek gemaakt (website, sociale media,
…). Indien je foto's waar je zelf opstaat wil laten verwijderen (bv. naar aanleiding van de beëindiging
van je lidmaatschap), zullen we dit doen van zodra je ons hiervan in kennis hebt gesteld. Foto’s
worden sowieso verwijderd van zodra ze niet meer nuttig kunnen zijn voor Running@BASF .
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database, waartoe alleen het bestuur en
Sporta Federatie toegang heeft.
BASF Personeelsclub VZW, waarvan Running@BASF een afdeling is, is de uiteindelijke
verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Als je je persoonsgegevens wil inkijken, verbeteren, laten verwijderen of overdragen, de verwerking
ervan wil beperken of er bezwaar tegen wil maken, kan dit steeds door contact op te nemen met een
bestuurslid van Running@BASF kan hiervoor ook terecht bij het bestuur van BASF Personeelsclub
VZW.
Mocht je klachten hebben betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door Running@BASF
, kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit Gegevensbeschermingautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (T) +32 (0)2 274 48 00, (F) +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.
Running@BASF verklaart hierbij de Europese verordening 2016/679 rond de bescherming van
persoonsgegevens na te leven.
Met vriendelijke groeten,
Het Running@BASF bestuur ,

runningatbasf@hotmail.com

