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Privacyverklaring Basket@Sea 
 
Laatste bijwerking: 22 mei 2018 
 
Voorwoord 
 
Onze club Basket@Sea (een feitelijke vereniging opgericht tussen de jeugdafdelingen van BC 
Oostende stamnummer 245 en KB Gistel/Oostende stamnummer 592) hecht veel waarde aan 
de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke 
gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om 
uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  
 
Basket@Sea houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in 
ieder geval: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy 
verklaring; 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 
en deze respecteren. 

 
 
1. De soorten persoonsgegevens die we verzamelen 
 

1.1. Gegevens die je ons verstrekt 
 

We verzamelen gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals je naam, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres. 
  
 

1.2. Gegevens die we automatisch verzamelen 
 

We verzamelen automatisch gegevens over je, zoals functionele gegevens die we verzamelen 
door middel van cookies en vergelijkbare technologie bij je gebruik, toegang of interactie met 
onze websites of app. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat 
dat je gebruikt voor toegang tot onze websites, het besturingssysteem en de versie daarvan, je 
IP-adres, je algemene geografische locatie zoals aangegeven door je IP-adres, je browsertype, 
de webpagina's die je op onze websites bekijkt, en of en hoe je communiceert met inhoud die 
beschikbaar is op onze websites. 
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1.3. Informatie die uit andere bronnen wordt verkregen 
 

We kunnen informatie over je ontvangen van andere bronnen, ook derden, bijvoorbeeld van 
Basket Vlaanderen of ander sportclubs met wie we samenwerken.  We kunnen ook informatie 
over je ontvangen van sociale mediaplatforms, bijvoorbeeld wanneer je op die platforms met 
ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op de manier die in 
deze Verklaring wordt beschreven en we passen ook eventuele aanvullende beperkingen toe 
die door de gegevensbron worden opgelegd. 
 
Als basketbalclub Basket@Sea zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, 
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via e-mail: 
info@basketatsea.be   Ons adres: Konijnenboslaan 2, 8470 Gistel. 
 
 
 
2. Waarom verwerkt Basket@Sea persoonsgegevens?   
 

2.1. Uitvoering van een overeenkomst 
 
Het gebruik van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die je met ons 
hebt uit te voeren, om je account of lidmaatschap te registreren en te onderhouden, om te helpen 
bij problemen, of om op je verzoeken te reageren 
 
 

2.2. Gerechtvaardigde belangen 
 
Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen. We baseren 
ons bijvoorbeeld op ons gerechtvaardigde belang om onze diensten en sportclub en de inhoud 
van onze websites en app te analyseren en te verbeteren, om je op de hoogte te stellen van 
updates of informatie over onze diensten of om je persoonsgegevens te gebruiken voor 
administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden. 
 
Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang en er 
geen afmeldingsmechanisme voor je beschikbaar is, kun je je recht om bezwaar te maken 
uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@basketatsea.be 
 
 

2.3. Gerechtvaardigde belangen 
 
Uw persoonsgegevens worden door Basket@Sea verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden en rechtsgronden: 

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Basket@Sea (uitvoering 
overeenkomst); 

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene); 
• het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting); 
• om de inschrijving voor het bekomen van een licentie bij de basketfederatie Basket 

Vlaanderen (wettelijke verplichting); 
• om uw belangen in het kader van verzekeringskwesties te waarborgen (uitvoering 

overeenkomst). 
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Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, 
opslagen, verzamelen en verwerken: 

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-
mailadres; 

• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, 
Rijksregisternummer 

• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit; 
fysieke-, psychische- en medische kenmerken. 

 
We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze communicatie met jou te realiseren en 
te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld contact met je opnemen via e-mail of andere 
elektronische communicatiemiddelen om je te informeren of om je op de hoogte te houden van 
een probleem of om je uit te nodigen voor diverse activiteiten georganiseerd door Basket@Sea 
of bij noodgeval. 
 
Deze verwerking is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te dienen. We gebruiken ook 
cookies en vergelijkbare technologieën om je de meest relevante info aan te bieden. 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers 
overeenkomst hebben afgesloten.  
Met deze derde partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen 
verstrekken), tenzij wanneer dit wettelijk vereist is, strikt noodzakelijk is voor de uitvoering 
van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van onze leden, 
verstrekken we je persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, de nationale en/of 
gewestelijke federatie, verzekeringsinstanties, onderzoeksorganisaties, etc aan ons gelieerde 
ondernemingen of in gerechtelijke procedures.  
 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk 
toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder 
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 
 
 

2.4. Minderjarigen 
 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger/voogd.  
 
 
3. Beveiliging, opslag en bewaren van Persoonsgegevens die 

Basket@Sea verzamelt 
 

3.1. Bewaartermijn 
 
Basket@Sea bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt dan wel indien dit op grond van de wet is vereist (inclusief wetgeving met 
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betrekking tot het bewaren van documenten).  Bovendien worden deze maximaal 2 jaar na het 
einde van het lidmaatschap met Basket@Sea,  schrapping bij BC Oostende (stamnummer 245) 
of bij de Koninklijke Basketbalclub Gistel-Oostende (stamnummer 592), of schrapping van de 
Basket Vlaanderen licentie.  Op alle persoonsgegevens die wij bewaren zijn deze 
Privacyverklaring en onze interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing. 
Als je een vraag hebt over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten 
persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen naar info@basketatsea.be 
 
 

3.2. Beveiliging van de gegevens 
 
Basket@Sea neemt de bescherming en beveiliging van je persoonsgegevens uiterst serieus. 
Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen 
te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar. 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

• Alle personen die namens Basket@Sea van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 

of technische incidenten; 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
 
Waarschuw ons onmiddellijk als je denkt dat je gegevens zijn misbruikt.  Voor vragen over de 
veiligheid van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@basketatsea.be 
 
 
4. Uw rechten omtrent uw gegevens 
 
Wij willen dat je de zeggenschap hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden gebruikt. 
Afhankelijk van de lokale wetgeving kun je dit op de volgende manieren doen: 

• Je kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over je hebben; 
• Je kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in je persoonsgegevens, of als je wilt 

dat wij de persoonsgegevens die wij over je hebben corrigeren; 
• In bepaalde gevallen kun je ons vragen de persoonlijke informatie die wij over je hebben 

te wissen, blokkeren of beperken, of kun je bezwaar maken tegen bepaalde manieren 
waarop wij je persoonsgegevens gebruiken; en 

• In bepaalde gevallen kun je ons ook vragen om de persoonsgegevens die je ons hebt 
verstrekt aan een externe partij te sturen.  

 
U kan ons contacteren via de contactpagina van onze website www.basketatsea.be of mailen 
naar info@basketatsea.be.  
 
Tevens kunt U bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een 
deel hiervan door ons of door één van onze verwerkers.  Ook heeft u het recht om de door u 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 
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andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 
Wanneer wij je persoonsgegevens gebruiken op basis van je toestemming, heb je het recht deze 
toestemming te allen tijde in te trekken. Wanneer wij je persoonsgegevens op basis van een 
gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heb je bovendien te allen tijde het 
recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van je persoonsgegevens. 
 
Wij vertrouwen erop dat jij ervoor zorgt dat je persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. 
Wij verzoeken je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in 
je persoonsgegevens door contact op te nemen met info@basketatsea.be 
 
Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op je verzoek reageren.  
 
 
5. Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij 
de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming. Website: https://www.privacycommission.be/nl 
 
 
6. Software 
 
Voor de ledenadministratie maakt Basket@Sea gebruik van de online software diensten 
aangeboden door ‘Peepl’. 
 
Wat betreft je Peepl-account, toegang tot de Peepl-app en Basket@Sea-website, willlen we ook 
hier duidelijke taal gebruiken.  Als je een van de volgende zaken wilt doen:  
• toegang krijgen tot profielgegevens,  
• deze bewerken of  
• verwijderen,  
• je wachtwoord wijzigen (waar toepasselijk),  
• je account sluiten of  
• verzoeken om persoonsgegevens te wissen,  

dan kan je dit doen door een e-mail te sturen naar info@basketatsea.be.  We zullen altijd zo 
snel mogelijk reageren op verzoeken om toegang tot of het wissen van je persoonsgegevens, 
maar in ieder geval binnen 30 dagen. 
 
 

6.1. Ons gebruik van Cookies en andere vergelijkbare technologieën 
 
We gebruiken cookies om ons te helpen onze websites voor jou te personaliseren, je voorkeuren 
te onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze websites of app gebruiken en ons 
marketingaanbod aan te passen. 
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6.2. Cookies 
 
Een “cookie” is een klein gegevensbestand dat een reeks tekens bevat en naar je computer wordt 
gestuurd wanneer je onze website bezoekt. Wanneer je de website de volgende keer bezoekt, 
zorgt de cookie ervoor dat de site jouw browser herkent. Hoe lang een cookie op je computer 
of mobiele apparaat blijft staan, is afhankelijk van of het een permanente cookie of een 
sessiecookie is. Basket@Sea  gebruikt beide cookiesoorten. Sessiecookies blijven slechts op je 
apparaat staan totdat je je browser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer of 
mobiele apparaat staan totdat ze verlopen of worden verwijderd. Wij gebruiken de volgende 
cookies op onze website. 

 
• Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel om op onze website te surfen 
en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden diensten zoals je 
winkelwagen niet beschikbaar zijn 
• Prestatiecookies Dergelijke cookies verzamelen informatie over jouw gebruik van onze 
website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren en het 
navigeren te vereenvoudigen. 
• Functionele cookies. Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes die je maakt 
onthouden en je ervaring personaliseren. We kunnen je geografische locatie opslaan in 
een cookie, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat we je de websites tonen die relevant 
zijn in je regio. 
• Cookies van derden. Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere 
websites en/of partijen dan Basket@Sea. Deze cookies kunnen op onze websites worden 
gebruikt om onze producten of diensten te verbeteren of om ons te helpen relevantere 
advertenties aan te bieden. Op deze cookies is het privacy beleid van de betreffende 
externe services van toepassing, bijvoorbeeld het gegevensbeleid van Facebook of 
LinkedIn. 
• Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies, zoals die worden aangeboden 
door bv Google Analytics, om ons te helpen begrijpen hoe lang bezoekers op onze 
websites blijven, welke pagina's zij het meest nuttig vinden en hoe zij op 
www.basketatsea.be zijn aangekomen. Ga voor meer informatie over Google Analytics 
en jouw gegevens naar deze Google-webpagina’s 

 
 
7. Gebruik Beeldmateriaal 
 

7.1. Recht op afbeelding 
 
Gezien het recht op afbeelding, een recht is waarbij voor elke menselijke afbeelding, maar ook 
het gebruik van die afbeelding toestemming vereist is van de afgebeelde persoon, willen wij, 
Basket@Sea dat je de zeggenschap hebt over hoe je persoonsgegevens door ons worden 
gebruikt.  
 
De verplichte vraag tot toestemming hangt af onderscheid tussen ‘gerichte’ en ‘niet gerichte’ 
beelden. 
 

• Gerichte beelden:  
Gerichte beelden zijn beelden waarbij de persoon of personen in kwestie gericht in beeld zijn 
genomen en duidelijk herkenbaar zijn (close-up, beeld is gefocust op die bepaalde persoon, de 
foto is geposeerd, zoals een ploegfoto, foto van podium in een wedstrijd, profielfoto voor Peepl, 
etc…). 
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ð Voor gerichte beelden is steeds toestemming nodig.  

 
•  Niet gerichte beelden:  

Niet gerichte beelden die niet de intentie hebben bepaalde personen duidelijk in beeld te 
brengen worden aanzien als sfeerbeelden. 
 

ð Voor niet gerichte beelden is geen toestemming nodig.  
 
Opgelet: U behoudt steeds het recht om duidelijk te weigeren om op de foto te staan, dan mag 
Basket@Sea de foto niet nemen of gebruiken.  
 
 

7.2. Toestemming geven 
 
Ieder lid moet zelf beslissen over het nemen of gebruiken van zijn afbeelding. Hij/zij geeft 
hiervoor zijn ondubbelzinnige toestemming voor het specifiek gebruik van de foto, zonder dat 
hier druk wordt op uitgeoefend. Dit betekent dat de foto voor geen ander doeleinde mag worden 
verwerkt dan deze waarvoor de toestemming werd gegeven. 
 
Wij verwerken nemen en gebruiken afbeeldingen van minderjarigen (personen jonger dan 16 
jaar) indien daarvoor ondubbelzinnig toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger/voogd 
 
De toestemming moet niet schriftelijk zijn maar kan ook mondeling of stilzwijgend worden 
gegeven. 
 
Basket@Sea behoudt zich het recht om tijdens wedstrijden en/of activiteiten sfeerbeelden te 
nemen en deze ook te gebruiken voor websites en/of sociale mediapagina’s van de club.  Ook 
een ploegfoto en individuele spelersfoto’s in het kader van het lidmaatschap met onze club.  
 
Basket@Sea beschouwt dan ook als stilzwijgende toestemming het feit zijn dat een persoon 
zich laat fotograferen tijdens een wedstrijd en/of activiteit georganiseerd door onze vereniging 
en/of de basket federatie en/of tornooien, en er zich bewust van is dat de foto kan gepubliceerd 
worden op website of sociale media van de club, tenzij het betrokken lid uitdrukkelijk heeft 
geweigerd. 
Voor het gebruik van gerichte foto’s, zeker voor jongeren jonger dan 16 jaar, en voor alle leden 
voor promotionele doelen zal Basket@Sea steeds de uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene(n) of ouders of voogd vragen. 
 
 

7.3. Stopzetting toestemming gebruik beeldmateriaal 
 
Ieder lid kan te allen tijde zijn toestemming voor het nemen en gebruiken van beeldmateriaal 
intrekken, Basket@Sea zal dan onmiddellijk het gebruik stopzetten en het beeldmateriaal van 
de website en/of sociale media verwijderen. 
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8. Contact met Basket@Sea 
 
Als je vragen hebt over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je een e-mail sturen aan 
info@basketatsea.be. 
 
Tenzij anders vermeld, is Basket@Sea verwerkingsverantwoordelijke voor de 
persoonsgegevens die we verzamelen met de communicatielijnen waarop deze 
Privacyverklaring van toepassing is.  
Ons adres: Basket@Sea, Kleine Konijnenboslaan 2,  8470 Gistel.  
 
 
9. Wijziging privacy statement  
 
Basket@Sea kan deze verklaring indien nodig aanpassen of updaten. Herlees deze dan ook 
regelmatig. Wanneer we deze verklaring bijwerken, zullen we de datum achter 'Laatst 
bijgewerkt' bovenaan de verklaring aanpassen.  
 
Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de Privacy statement of in de manier waarop Basket@Sea 
je persoonsgegevens gebruikt, stellen we je hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de 
wijzigingen te plaatsen op onze website www.basketatsea.be voordat deze van kracht worden 
of door je rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan deze verklaring regelmatig 
opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe Basket@Sea je informatie gebruikt en 
beschermt. 
 
 
10. Versie 
 
De laatste wijziging gebeurde op 22 mei 2018.  
 

 


