
Privacyverklaring en het verlenen van expliciete toestemming om gegevens  
op te slaan of te verwerken.  

Versie oktober 2022. 
 
 
0. Inleiding 
 
VZW De Witloofstappers en –trappers met zetel te Van Bellinghenlaan 43, 1910 Kampenhout met 
ondernemingsnummer 0811.501.901 (aangesloten onder clubnummer 4518 bij Wandelsport 
Vlaanderen VZW, Industrielaan 11 bus 3 te 9990 Maldegem met ondernemingsnummer 
0643.481.073) hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 
 
De VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het 
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
Freddy Liekens, voorzitter van het Bestuursorgaan VZW De Witloofstappers en –trappers te bereiken 
via voorzitter@witloofstappers.be.  
Viviane Bulté, secretaris VZW De Witloofstappers en –trappers te bereiken via 
secretaris@witloofstappers.be.  
 
Je wordt gevraagd deze privacyverklaring voor akkoord te ondertekenen. Dat kan analoog 
(overhandiging van een ondertekende uitprint), maar ook digitaal door het versturen van een e-mail 
aan bovengenoemde mailadressen met de melding: “Ik verklaar mij akkoord met de 
privacyverklaring van de VZW De Witloofstappers en –trappers, versie oktober 2022” of door het 
aanvinken op het website-aansluitingsformulier van de verklaring: “Ik verklaar dat ik de 
privacyverklaring gelezen heb en akkoord ga met de inhoud.”. 
 
1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
 
Je persoonsgegevens worden door VZW De Witloofstappers en -trappers verwerkt ten behoeve van 
de volgende doeleinden en op volgende rechtsgronden (telkens tussen haakjes aangeduid): 
- om (vlot) te kunnen deelnemen aan alle activiteiten aangeboden door de VZW De Witloofstappers 
en –trappers (“uitvoering overeenkomst”); 
- het bijhouden van een ledenregister (“wettelijke verplichting”, onder meer met het oog op 
gemeentelijke, provinciale, regionale of nationale subsidiëring) die ledenadministratie toelaat 
(“uitvoering overeenkomst” onder meer met het oog op verzekeringsdoeleinden en de aansluiting bij 
de Federatie MAAR OOK “gerechtvaardigd belang” onder meer met het oog op het versturen van het 
ledenblad, nieuwflashes en uitnodigingen voor evenementen MAAR OOK “algemeen belang” onder 
meer voor zij die (drank)vergunningen aanvragen in naam van en voor rekening van de VZW); 
- het bijhouden van een vrijwilligersregister (“wettelijke verplichting”); 
- het bijhouden van één of meerdere fotodatabase(s) (“ondubbelzinnige toestemming”, cfr. infra.). 
 
2. Welke gegevens verwerken we? 
 
De volgende persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt: 
- identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, GSM, e-mail, 
aansluitingsdatum); 
- digitale foto’s (zelfs met de beeltenis) van deelnemers in het kader van de activiteiten die door de 
VZW De Witloofstappers en –trappers georganiseerd worden; 
- e-mail verkeer die met de VZW De Witloofstappers en –trappers gevoerd wordt. 
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Er worden bij het gebruik van de website geen cookies verzameld of bijgehouden. 
 
3. Wie verzamelt de gegevens, slaat ze op en verwerkt ze? 
 
De gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door de leden van het Bestuursorgaan der 
VZW De Witloofstappers en –trappers, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
 
4. Verstrekking aan derden. 
 
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. (bv. de verzekeraar; bv. de drukker van de 
clubbladen die ze verstuurt; bv. de verstuurder van de nieuwsflash aan wie de lijst van mailadressen 
bezorgd wordt; bv. de Gemeente Kampenhout in het kader van artikel 11  van het subsidiereglement 
Kampenhoutse sportverenigingen) .  
 
Wij geven nooit verzamelde gegevens door aan verwerkers (andere partijen) tenzij we daarmee 
uitdrukkelijk verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij 
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Dit 
is momenteel enkel het geval voor de Wandelfederatie, VZW Wandelsport Vlaanderen voormeld en 
dit door de werking van art. 7.5. van haar Intern Reglement (voorheen Huishoudelijk reglement), als 
bijlage aan deze privacyverklaring gehecht. 
 
Buiten de beide voormelde gevallen, geven wij de verstrekte gegevens niet aan derden door tenzij dit 
wettelijk verplicht en/of toegestaan is (bv. verstrekking van de drankvergunning, bv. in het kader 
van een politioneel of gerechtelijk onderzoek). 
 
Uitzonderlijk kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor 
geeft. (Bv. geven we jouw gegevens door aan een gemeentebestuur om je te vieren of om namens 
onze vereniging deel uit te maken van commissie, adviesraad of een bestuursorgaan). Een dergelijke 
toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 
 
5. Minderjarigen. 
 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor 
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
De onderhavige privacyverklaring moet in dat geval ondertekend worden (analoog of digitaal, cfr. 
supra) met de vermelding: “Ik verklaar mij akkoord in naam van en voor rekening van NAAM 
MINDERJARIGE met de privacyverklaring van de VZW De Witloofstappers en –trappers, versie 
oktober 2022. 
 
6.  Bewaartermijn. 
 
VZW De Witloofstappers en -trappers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  
 
Daaromtrent wordt gespecifieerd: 
- dat persoonsgegevens in het kader van de ledenadministratie niet langer bewaard worden dan 2 
jaar voorafgaand aan het lopende werkjaar; 



- dat e-mailverkeer (onverminderd het recht op verwijdering, cfr. infra) niet langer bewaard wordt 
dan de duur van het mandaat der behandelaar van de e-mail in het Bestuursorgaan der 
Witloofstappers en –trappers; 
- dat foto’s (onverminderd het recht op verwijdering, cfr. infra) bewaard kunnen worden tot uiterlijk 
aan de ontbinding der VZW, zij het met oog op het kunnen reconstrueren van de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de VZW; 
- dat verwerkte gegevens in analoge documenten (bv. fotodagboeken wandelweekends, bv. 
vrijwilligerslijsten uitgeprint om controle van inspectiediensten toe te laten) bewaard kunnen 
worden tot uiterlijk aan de ontbinding der VZW. 
 
7. Beveiliging van de gegevens. 
 
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens 
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 
 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt via PC of laptop waarop een zakelijk of 
persoonlijk recht rust vanwege het verwerkende bestuurslid (en dus niet via openbare toestellen). 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard op externe informatiedragers (USB-stick, externe 
harde schijf). 
Alle PC’s of laptops die gebruikt worden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn uitgerust met 
ten minste één werkzaam softwarepakket voor toegangscontrole en/of virusscanning. 
 
Persoonsgegevens m.b.t. niet-leden van de VZW of van de wandelfederatie die verzameld werden 
tijdens activiteiten waarvoor inschrijving noodzakelijk is (met uitzondering van die van de vrijwilligers 
niet-leden) worden meteen na de organisatie van de activiteit vernietigd, tenzij het bewaren van de 
gegevens noodzakelijk is in het kader van verzekerings- of politionele tussenkomst. 
 
Een eventueel data-lek wordt uiterlijk binnen de 72 uren na ontdekking daarvan gemeld aan alle 
betrokkenen (bestuursleden VZW, personen wiens gegevens gelekt werden, eventuele derden-
verwerkers). 
 
8. Je rechten omtrent je gegevens. 
 
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen 
hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  
 
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door één van onze verwerkers. 
 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw 
opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor 
kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
9. Klachten. 
 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover 
direct contact met ons op te nemen. (Contactgegevens cfr. de inleiding.) 
 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  
 
 

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


10. Wijziging privacyverklaring. 
 
VZW De Witloofstappers en -trappers kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste versie is 
die van oktober 2022. De juiste versie is steeds raadpleegbaar op de website. 
 
11. Expliciete toestemming voor het verzamelen, opslaan en verwerken van digitaal 
beeldmateriaal. 
 
De ondertekenaar van deze privacyverklaring verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met het feit dat 
tijdens de activiteiten georganiseerd door de VZW De Witloofstappers en –trappers foto’s en filmpjes 
(op)genomen kunnen worden, zelfs waarin personen herkenbaar zijn, en verder opgeslagen en 
verwerkt kunnen worden door de VZW, dit met het oog op het gebruik daarvan op sociale media 
uitgaande van de VZW of van de bestuursleden ervan, in het clubblad of in schriftelijke communicatie 
van de VZW en in een analoog fotoboek m.b.t. de specifiek georganiseerde activiteit.  
 
Wel te verstaan dat de weergave (verwerking) van dat beeldmateriaal steeds in de context van de 
activiteiten van de VZW moeten weergegeven worden. 
 
Toestemming wordt gegeven de gegevens (behoudens intrekking van de toestemming of 
uitdrukkelijk verzoek tot verwijdering) te bewaren tot aan de ontbinding van de VZW. 
 
 
 
Ondergetekende 
NAAM 
VOORNAAM 
ADRES 
 
verklaart op heden        /      /     
 
IN EIGEN NAAM 
 
IN NAAM VAN EN VOOR REKENING VAN  
 
 
kennis genomen te hebben van de privcacyverklaring vanwege VZW De Witloofstappers en –trappers 
en er akkoord mee te gaan. Toestemming wordt expliciet verleend om beeldmateriaal ter 
verzamelen, op te slaan en te verwerken volgens de modaliteiten hierboven weergegeven. 
 
  



Bijlage 1.  Art. 7.5. van het Huishoudelijk Reglement van de VZW Wandelsport Vlaanderen zoals 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur d.d. 19.06.2018 
 
7.5. Bijzondere aandacht in het kader van de privacy 
 
Zowel de club als de federatie beschikken in hun werking over heel wat persoonsgegevens. Beide 
moeten zich in orde stellen volgens de vereisten van de GDPR. 
 
7.5.1. Voorwerp van gegevensverwerking 
 
Wandelsport Vlaanderen vzw stelt een registratiesysteem ter beschikking (= het Clubportaal) in het 
kader van de ledenadministratie, tochtenadministratie, inschrijving voor activiteiten door 
Wandelsport Vlaanderen vzw georganiseerd en de bestelling van materialen. 
De persoonsgegevens die de club aan Wandelsport Vlaanderen vzw bezorgt, kadert in de uitvoering 
van de ledenadministratie, tochtenadministratie, inschrijvingen en bestellingen. 
 
7.5.2. Privacyverklaring 
In de privacyverklaring van Wandelsport Vlaanderen vzw is bepaald welk soort persoonsgegevens 
verwerkt worden en is de aard en doel van de verwerking opgesomd. Deze privacyverklaring is te 
vinden op de website van Wandelsport Vlaanderen vzw. 
 
7.5.3. Vertrouwelijkheid 
 
De club en de federatie waarborgen dat de personen die de persoonsgegevens verwerken zich ertoe 
verbonden hebben om de vertrouwelijkheid in acht te nemen. Alle personen die toegang hebben tot 
de persoonsgegevens moeten ingelicht worden over de verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR. 
De club en de federatie zullen de gegevens enkel verwerken in het kader van de doeleinden 
waarvoor ze verzameld worden en zal in geen geval deze gegevens aan derden meedelen. 
De verwerker verbindt zich ertoe om geen kopie te maken van de ter beschikking gestelde gegevens, 
behalve met het oog op back-up. 
De mededeling van gegevens aan derden die niet rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de 
opdracht, is verboden, tenzij dit krachtens een wet wordt opgelegd. 
 
7.5.4. Datalek 
 
Zowel de club als de federatie zorgt dat er een procedure beschikbaar is in het geval van een datalek. 
In dergelijk geval wordt de andere partij onverwijld, en maximum binnen de 24 uur na het vaststellen 
van het lek, ingelicht van het datalek. 
 
7.5.5. Aansprakelijkheid 
 
Wandelsport Vlaanderen vzw kan niet aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit het 
onrechtmatig gebruik van de ledengegevens door de club. 
De club kan niet aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik van de  
ledengegevens door Wandelsport Vlaanderen vzw. 


