
 
PRIVACYVERKLARING 

 

Spellenclub Pallieter vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor 

verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kan u terecht op 

info@spellenclubpallieter.be.  

 

Verwerkingsdoeleinden 

Spellenclub Pallieter vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden-, klanten- en 

orderbeheer (o.a. ledenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van 

de solvabiliteit). 

- Ledenadministratie 

Tijdens onze activiteiten leggen we een aanwezigheidsregister aan. Hierin verzamelen we uw voor- en 

achternaam, postcode en handtekening. Ook kan u hier aangeven of u wel of geen toestemming geeft 

om gefotografeerd te worden tijdens deze activiteiten. Op meerdaagse activiteiten vragen we 

daarnaast ook nog een ICE1-telefoonnummer van een contactpersoon en of u meer- of minderjarig 

bent. 

- Nieuwsbrief 

We werken via het opt-in systeem. Via onze website en Facebookpagina kan u zich inschrijven op onze 

digitale nieuwsbrief. Bij inschrijving vragen we uw e-mailadres. 

- Bestellingen in de webshop 

Via onze website en -shop kan u terecht om producten online aan te kopen, bv. de inschrijving op 

(leden)activiteiten of de bestelling van producten. We vragen uw voor- en achternaam, adres en e-

mailadres. Soms vragen we ook specifieke data die rechtstreeks te maken heeft met de aard van de 

bestelling, bv. uw maat bij de bestelling van kledij. Bestellingen worden via overschrijving betaald op 

het bankrekeningnummer van Spellenclub Pallieter vzw en via deze weg ontvangen we ook uw 

bankrekeningnummer. 

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en voor de behartiging van onze 

gerechtvaardigde belang om te ondernemen. 

 

 

                                                           
1 In Case of Emergency = bij noodgevallen 
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- Ledenadministratie 

De aanwezigheidsregisters van de activiteiten worden gebruikt voor verzekeringsdoeleinden, voor de 

opmaak van het jaarverslag en om de werking van Spellenclub Pallieter vzw, in kader van de 

subsidieregeling als erkende vereniging, te staven bij Stad Lier. 

- Nieuwsbrief 

De e-mailadressen opgenomen in onze mailinglijst worden gebruikt voor e-mailcampagnes m.b.t. de 

activiteiten die Spellenclub Pallieter vzw organiseert. 

- Bestellingen in de webshop 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor verzekeringsdoeleinden, de opmaak van het jaarverslag, 

het opvolgen van bestellingen en de boekhouding. 

 

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor leden-, klanten- en orderbeheer zullen worden bewaard 

gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op 

het gebied van boekhouding).  

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van 

persoonsgegevens  

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze 

onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te 

maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met 

inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare 

vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een 

andere vennootschap.  

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar 

het volgende e-mailadres: info@spellenclubpallieter.be 

 

Klacht 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be). 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 21-05-2018. 
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