
Privacyverklaring 
 

1. Algemeen 
 

Koninklijke Judoclub Lier vzw (KJC Lier) hecht veel waarde aan je privacy en de 

bescherming van je persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over 

hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

Koninklijke Judoclub Lier vzw (KJC Lier) bevestigt dat zij de Belgische " Wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens " naleeft,  zoals gewijzigd door de Wet van 11 

december 1998, alsook de " Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 

communicatie" en andere toepasselijke reglementen en wetten. 

Dit brengt met zich mee dat wij : 

 - je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor  

            ze zijn verstrekt ( zie verder in deze verklaring); 

 - passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je  

             persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 - geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen; 

 - op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je  

             persoonsgegevens , je hierop willen attent maken en deze willen 

             respecteren. 

Als Koninklijke Judoclub Lier vzw (KJC Lier) zijn wij verantwoordelijk voor de 
verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze 
privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
 
Koninklijke Judoclub Lier vzw (KJC Lier) 
privacy@judoclublier.be 

  

 
 

 

 



 1.1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ? 

 

Je persoonsgegevens worden door Koninklijke Judoclub Lier vzw (KJC Lier) 
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : 

 

 - om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Koninklijke Judoclub Lier 

             vzw (KJC Lier) 

 - het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) 

 - het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 

 1.2. Welke gegevens verwerken we ? 
 

            Volgende persoonsgegevens worden door ons verzamelt, verwerkt en  

            opgeslagen : 

 - identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 

 - persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit 

 1.3. Verstrekking aan derden . 

 

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in 

geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van 

marketing of dergelijke.  

 1.4. Bewaartermijn . 

Koninklijke Judoclub Lier vzw (KJC Lier) bewaart persoonsgegevens niet 

langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op 

grond van de wet is vereist. 

 1.5. Recht van toegang en verbetering . 

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw 

persoonsgegevens, deze te verbeteren, te wissen of te wijzigen en dit door het 

zenden van een e-mail aan privacy@judoclublier.be. Je dient wel te weten dat 

je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u 

meedeelt aan Koninklijke Judoclub Lier vzw (KJC Lier) . 

 1.6. Klachten . 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan 
vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.  

 

 1.7. Wijziging privacy verklaring. 

Koninklijke Judoclub Lier vzw (KJC Lier) kan zijn privacy verklaring wijzigen. 

De laatste wijziging gebeurde op 01 februari 2018. 


