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1. Algemeen
Deze privacyverklaring streeft ernaar je helder en transparant te informeren over hoe Duikclub DUKLO omgaat met jouw
persoonsgegevens. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle gegevens betreffende jouw persoon die Duikclub DUKLO
rechtstreeks van jou verkrijgt of onrechtstreeks aan haar zijn verstrekt. Deze gegevens kunnen al dan niet automatisch worden
verwerkt.
Duikclub DUKLO stelt alles in zijn werk om de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen en schikt zich naar de ter zake
toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 1 en de wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, beiden hierna
verkort als “AVG”.
Dit brengt met zich mee dat Duikclub DUKLO in ieder geval:







je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doeleinden en type
persoonsgegevens zijn verder beschreven in deze Privacyverklaring;
de verwerking van je persoonsgegevens beperkt wordt tot die gegevens die nodig zijn voor de vermelde doeleinden;
je voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming vraagt voor het verwerken van je eventuele medische en biometrische
gegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de beveiliging en vertrouwelijkheid van je
persoonsgegevens te waarborgen;
geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte is van je rechten als betrokken persoon ter zake en je hierop attent wenst te maken.

2. Verwerkingsverantwoordelijken en verwerker
2.1.

Verwerkingsverantwoordelijken

Duklo-Duiksportvrienden Leuven vzw, met maatschappelijke zetel gelegen te 3010 Kessel-Lo, Stadionlaan 4 en met als
ondernemingsnummer 0420.806.586 (duklo@nelos.be), hierna “Duikclub DUKLO”, stelt de doeleinden en middelen voor de
verwerking van je persoonsgegevens vast en is, overeenkomstig AVG, verantwoordelijke voor verwerking van de
persoonsgegevens. Dit houdt in dat Duikclub DUKLO verantwoordelijk is voor de wettelijke privacy-vereisten met betrekking tot
de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden die Duikclub DUKLO zelf bepaalt (zie punt 3.1).
Voor een deel van de verwerkte persoonsgegevens treedt Duikclub DUKLO samen met de Nederlandstalige Liga voor
Onderwateronderzoek en –Sport vzw, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 313-315, hierna afgekort
“NELOS”, op als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke.
Duikclub DUKLO en NELOS hebben hiertoe een onderlinge overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst kan je te allen tijde in
papieren versie raadplegen op de maatschappelijke zetel van NELOS of kan elektronisch worden verkregen via e-mail
(duklo@nelos.be).

2.2.

Verwerkers

Duikclub DUKLO verwerkt je persoonsgegevens volgens de doeleinden zoals hierna bepaald. Bepaalde persoonsgegevens worden
eveneens door NELOS en de verzekeringsmaatschappij ARENA verwerkt. Een algemeen overzicht van wie welke gegevens
verwerkt en op welke manier kan je terugvinden in punt 5 van deze Privacyverklaring.

1 Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens (GDPR). Voor meer info: zie www.privacycommission.be
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3. Waarom en op welke basis worden je persoonsgegevens verwerkt?
3.1.

Doeleinden

Je persoonsgegevens worden door Duikclub DUKLO verwerkt ten behoeve van verschillende doeleinden, zoals:









het beheer van je gegevens, jouw deelname aan de activiteiten van Duikclub DUKLO (*)
deelname aan het duikonderricht van Duikclub DUKLO (*)
lidmaatschap bij NELOS (*)
deelname aan het duikonderricht georganiseerd door NELOS of door een door NELOS erkende regionale organisatie (*)
de aansluiting aan de Lichamelijke Ongevallenverzekering bij ARENA (* en **)
het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (***)
het bekomen van subsidiëring vanwege de overheid (***)
direct marketing doeleinden (***)

Indien de vereiste persoonsgegevens niet verstrekt zouden worden, kan een vraag tot lidmaatschap niet worden opgevolgd.

3.2.

Rechtsgrond

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt op basis van één van de volgende rechtsgronden:
(*)
(**)
(***)

voor de uitvoering van het lidmaatschap van de betrokkene;
voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene;
voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Bij elk doeleinde dat onder de vorige titel voorkomt, werd de rechtsgrond voor de verwerking aangeduid via de hiervoor vermelde
steraanduiding.
Voor de verwerking van medische of biometrische gegevens die een unieke identificatie mogelijk maken wordt steeds je
uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

4. Welke gegevens worden verwerkt?
Per doeleinde vraagt Duikclub DUKLO enkel de relevante persoonsgegevens op. Onder meer worden in het kader van voormelde
doeleinden de volgende persoonsgegevens van je opgevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt:






identificatiegegevens: naam en voornaam, adres, telefoon- en/of GSM-nummer, fax, e-mailadres, rijksregisternummer,
bankrekeningnummer;
persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit, behaalde sporttechnische (en andere relevante)
kwalificaties (duikbrevetten, redder, Duiker-Hulpverlener etc.), duiksport gerelateerde persoonlijke kenmerken
(ervaring, sport gerelateerde problemen etc.);
verklaring van medische geschiktheid;
beeldmateriaal.
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5. Wie verwerkt welke persoonsgegevens en op welke manier?
5.2.

De volgende gegevens worden verwerkt binnen duikclub DUKLO:

De toegang tot je persoonsgegevens wordt steeds beperkt tot enkel deze personen die ze nodig hebben in het kader van één van
de voormelde doeleinden.
Welke persoonsgegevens?
Identificatiegegevens

Wie verwerkt deze?
Het bestuur: de voorzitter, de
penningmeester, de secretaris en ITverantwoordelijke
De duikschool:
duikschoolverantwoordelijke

Op welke manier?
De informatie ingevuld door het lid op het
inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een
databank op een afgesloten pagina van de website
enkel beschikbaar voor het bestuur en de
duikschoolleden

Persoonlijke kenmerken

Het bestuur: de voorzitter, de
penningmeester, de secretaris en ITverantwoordelijke

De informatie ingevuld door het lid op het
inschrijvingsformulier wordt opgenomen in een
databank op een afgesloten pagina van de website
enkel beschikbaar voor het bestuur

De duiksport gerelateerde
persoonlijke
kenmerken
(zoals
ervaring,
sport
gerelateerde
problemen
etc.)
Verklaring
medische
geschiktheid

De leden van de duikschool: de
duikschoolleider, de instructeurs, de
assistent instructeur, de monitors en
redders

De kennis van deze gegevens wordt gebruikt met het
oog op het ondersteunen en verderzetten van gedegen
duikonderricht en veilige zwembadactiviteiten

Het bestuur: de secretaris

De medische verklaring, door het lid ingediend, wordt
door de secretaris in gesloten omslag in ontvangst
genomen en de medische geschiktheid wordt door de
secretaris bevestigd op de NELOS-webpagina

De leden van de duikschool: de
duikschoolleider, de assistent van de
duikschool, de instructeurs, de
assistent instructeur en de monitors
De duikschoolleider en de assistent
van de duikschool

Duikschoolleden worden door de secretaris op de
hoogte gesteld van leden die geen verklaring van
medische geschiktheid hebben kunnen voorleggen

Sporttechnische (of andere
relevante) kwalificaties

De informatie uit de duikbrevetten wordt
overgenomen in een databank op een afgesloten
pagina van de website enkel beschikbaar voor de
duikschoolleden
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5.3. De volgende gegevens worden overgedragen en verwerkt binnen de verzekeringsmaatschappij
ARENA:
Welke persoonsgegevens?
Identificatiegegevens,
persoonlijke
kenmerken, verklaring van medische
geschiktheid

5.4.

Wie verwerkt
deze?
Verzekering
ARENA

Op welke manier?
Worden op verzoek van ARENA overgedragen via NELOS. NELOS
verzorgt de communicatie tussen Duikclub DUKLO en de
verzekeringsmaatschappij ARENA.

De volgende gegevens worden overgedragen en verwerkt binnen NELOS:

Welke persoonsgegevens?

Wie verwerkt deze?

Op welke manier?

Identificatiegegevens,
persoonlijke kenmerken 2 ,
verklaring
medische
geschiktheid

NELOS

De informatie ingevuld door het lid op het inschrijvingsformulier wordt
opgenomen in een NELOS-databank via een afgesloten pagina van de
NELOS-ledenadministratie-website, enkel beschikbaar voor de
secretaris van de duikclub.
De verdere verwerking bij NELOS gebeurt door de NELOS-administratie.
De NELOS-administratie gebruikt deze gegevens ook voor het indienen
bij de overheid (Sport Vlaanderen) van de jaarlijkse ledenlijst.
Van personen in opleiding kunnen de daarvoor nodige gegevens
opgenomen worden in een databank van een online-opleidingssysteem
waar ze kunnen geconsulteerd worden door de deelnemers aan dat
opleidingssysteem, in zover dat nodig is.

Specifiek
voor:
instructeurs en assistentinstructeurs

Sporttechnische
(en
andere
relevante)
kwalificaties

Bepaalde van in deze rubriek opgenomen persoonsgegevens van de
instructeurs kunnen, na hun uitdrukkelijke toestemming, opgenomen
worden in de databank van een online-opleidingssysteem waar deze,
voor zover nodig, kunnen geconsulteerd worden door de deelnemers
van dat opleidingssysteem.

NELOS

Deze kwalificaties worden door NELOS ingebracht in de
bovengenoemde database en zijn gedeeltelijk ter consultatie via de
voornoemde afgesloten pagina.

2 Opgenomen identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken in de NELOS-databank: Naam, voornaam, geslacht,
geboortedatum, nationaliteit, rijkregisternummer, adres, e-mailadres, gsm-en/of telefoonnummer, fax, Lidnummer (NELOS-ID),
BEFOS-nummer, VOTAS-ID (ID van persoon in de VOTAS-databank van Sport Vlaanderen/ Vlaamse Trainersschool (VTS)),
Bankrekeningnummer, NELOS-sporttechnische kwalificaties, duiksport gerelateerde niet-NELOS sporttechnische kwalificaties,
Registratie van medische verklaringen, historiek inschrijvingen in NELOS-duikclubs, functies binnen de NELOS-duikclubs of binnen
de NELOS-organisatie, afgeleverde duiksport gerelateerde certificaten, historiek van onkostenvergoedingen.
P5/8

Duikclub DUKLO
Privacyverklaring & Web disclaimer Versie 2018.1
6. Aan wie kunnen je persoonsgegevens worden overgedragen?
Duikclub DUKLO verstrekt de relevante persoonsgegevens aan ARENA en NELOS. Daarnaast kan Duikclub DUKLO je
persoonsgegevens verstrekken aan derden alleen en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de voormelde
doeleinden. Deze derden treden eveneens op als verwerkers.
Zo kan gebruik worden gemaakt van derde-verwerkers voor:









het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …);
het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
gepersonaliseerd clubmateriaal (jassen, etc.);
organisatie van clubreizen;
voorzien van catering op clubactiviteiten;
club overschrijdende activiteiten (verbroederingsduik, regionale activiteiten (-vossen) etc.);
fondsenwerving (sponsors, subsidies).

Duikclub DUKLO verstrekt deze persoonsgegevens enkel aan derden waarmee zij een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
Hierin maakt duikclub DUKLO de nodige afspraken met de verwerkers om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder verstrekt Duikclub DUKLO geen persoonsgegevens aan derden tenzij omwille van een wettelijke of prudentiële
verplichting, in het kader van een geschillenbeslechting of een gerechtelijk/politioneel onderzoek.
Duikclub DUKLO kan eveneens de persoonsgegevens meedelen aan derden waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven.
Deze toestemming is steeds uitdrukkelijk, uit vrije wil gegeven en kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk
doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Duikclub DUKLO verstrekt geen persoonsgegevens aan
derden die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

7. Specifieke bescherming voor persoonsgegevens van een minderjarige kind
Onder het begrip “minderjarig kind” wordt, overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving ter zake3, een kind met een
leeftijd jonger dan 13 jaar verstaan.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van een minderjarig kind wordt steeds de toestemming of machtiging tot toestemming
gevraagd door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.

8. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
De verwerkte persoonsgegevens worden door Duikclub DUKLO bewaard gedurende de tijd die nodig is om het doeleinde te
realiseren. Deze duurtijd zal verlengd worden in functie van de verjaringstermijn alsook van elke bewaartermijn die wordt
opgelegd door wet- of regelgeving.
Duikclub DUKLO verbindt zich ertoe:




De persoonsgegevens verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene niet langer bij te houden dan twee jaar
na het einde van de lidmaatschap, behoudens voortijdige intrekking van de toestemming door deze betrokkene;
De gegevens verwerkt op grond van de uitvoering van het lidmaatschap niet langer bij te houden dan dit gebeurt door
NELOS en met een maximum van twee jaar na het einde van de lidmaatschap, behoudend andersluidend beding;
De gegevens verwerkt op grond van de vitale belangen van de belanghebbende, niet langer bij te houden dan tot op het
ogenblik waarop de verdere bewaring niet langer vereist is;

3

Zie hiervoor artikel 7 van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens,
B.S. 5 september 2018.
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Niettegenstaande voormelde bepalingen, zullen de persoonsgegevens die het voorwerp uitmaken van een lopende
gerechtelijke (of andere) procedure, bewaard blijven zolang de procedure dit vereist en dit tot de uitputting van elk
mogelijk rechtsmiddel of tot wanneer een ter zake genomen beslissing onherroepelijk is geworden.

9. Beveiliging van de gegevens
9.1.

Technische en organisatorische maatregelen

Technische en organisatorische maatregelen werden genomen ten einde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van je
persoonsgegevens te garanderen. Duikclub DUKLO nam onder meer de volgende noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.
Organisatorische maatregelen:






onze verwerkers zijn afdoende geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
de toegang tot je persoonsgegevens wordt beperkt tot de personen die ze nodig hebben in het kader van de voormelde
doeleinden (zie punt 5).
alle personen die namens Duikclub DUKLO van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen zijn onderworpen aan de
strikte geheimhouding van deze gegevens ;
bij het verzenden van e-mails en elektronische communicatie, hanteren we een anonimiteitsprincipe waarbij de
adressenlijst niet zichtbaar is voor de overige ontvangers;
de persoonsgegevens worden, voor zover dit technisch mogelijk is, op een beveiligde digitale wijze verwerkt. Dit om te
vermijden dat de persoonsgegevens via een digitale, papieren of andere weg verkeerd zouden terechtkomen of door
derden raadpleegbaar zouden zijn.

Technische maatregelen:



Duikclub DUKLO hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Duikclub DUKLO pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daartoe aanleiding is.

Deze maatregelen worden opgevolgd en herzien in functie van de evolutie van de bedreigingen door de Data Protection Officer
en de IT-verantwoordelijke.

9.2.

Melding inbreuk in verband met persoonsgegevens

Indien, desondanks de hierboven voorziene veiligheidsmaatregelen, een inbreuk in verband met je persoonsgegevens wordt
vastgesteld en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor je rechten en vrijheden als natuurlijk persoon, deelt Duikclub DUKLO,
als verwerkingsverantwoordelijke, deze inbreuk onmiddellijk aan je mee.

9.3.

Data Protection Officer (DPO)

Conform de Algemene Verordening voor de Bescherming van persoonsgegevens wordt de voorzitter van Duikclub DUKLO
aangeduid als Data Protection Officer (DPO). Hij of zij kan schriftelijk gecontacteerd worden op het adres Stadionlaan 4, 3010
Kessel-Lo (ter attentie van de DPO) of via e-mail (duklo@nelos.be).
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10. Je rechten in het kader van de privacy behandeling van je persoonsgegevens
De betrokkene van wie persoonsgegevens verwerkt wordt kan:









inzage vragen van die gegevens;
een kopie vragen van die gegevens;
onjuiste gegevens laten rectificeren;
gegevens laten wissen;
een beperking van de verwerking verkrijgen: de verwerking van de persoonsgegevens zal worden beperkt wanneer de
wet of een andere regelgeving daartoe verplicht;
gegevens verkrijgen en/of laten overdragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch
mogelijk is;
bezwaar maken tegen de verwerking;
uw toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens op ieder ogenblik intrekken. Het
intrekken van de toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de
toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien de persoonsgegevens gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden, kan de betrokkene zich hiertegen steeds
verzetten.
Elke vraag in verband met de hiervoor vermelde rechten kan op één van de volgende manieren worden ingediend:



via een gedateerde en ondertekende brief aan: de Data Protection Officer - Stadionlaan 4 – 3010 Kessel-Lo
of via e-mail aan: duklo@nelos.be. Vereist is dat de betrokkene bij zijn vraag een recto-verso kopie van zijn
identiteitskaart voegt

11. Klachtenbehandeling
Elke klacht in verband met de uitoefening van je rechten, kan worden gericht aan Duikclub DUKLO, Stadionlaan 4, 3010 Kessel-Lo
of via duklo@nelos.be.
Indien u meer informatie wenst of niet akkoord kan gaan met het standpunt van Duikclub DUKLO, kan u steeds contact opnemen
met de Gegevensbeschermingsautoriteit, op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel
(commission@privacycommission.be)
of
via
het
contactformulier
op
hun
website
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/formulieren/contactformulier.

12. Wijziging van de privacyverklaring
Duikclub DUKLO kan deze privacyverklaring steeds éénzijdig wijzigen onder meer bij aanpassingen als gevolg van gewijzigde
wetgeving of reglementering. De laatste versie van deze privacyverklaring is steeds beschikbaar op de website van Duikclub DUKLO
(www.duklo.be).

13. Web disclaimer – data beveiliging
Duikclub DUKLO heeft, in de mate van het mogelijke en binnen het budget dat aan de website door het bestuur van d e
ver en iging wordt toegekend, gezorgd dat de informatie die ze verzamelt beschermd wordt. De website http://www.duklo.be is
evenwel geen beveiligde website.
Tijdens je bezoek aan deze website wordt er geen informatie bewaard. De website maakt geen gebruik van cookies noch worden
er IP-adressen bewaard.
Foto’s van evenementen, in het kader van duikactiviteiten en/of sociale activiteiten met duikclub DUKLO worden gelinkt via social
media, met als doeleinde direct marketing. In de mate dat hierbij unieke identificatie mogelijk is, wordt hierbij voorafgaandelijk
je uitdrukkelijke toestemming tot publicatie gevraagd.
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