Ouderdomseweg 5
8970 Poperinge
Tel : 0479/379387
Mail : secretariaat@kfcpoperinge.be
PRIVACY POLICY
In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) brengen wij u graag
op de hoogte van onze intenties met betrekking tot vermeld juridisch privacykader.
KFC Poperinge verwerkt voor de goede orde van de club persoonsgegevens. De club neemt alle
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij bezitten zo goed
mogelijk, en met inachtneming van de wettelijke vereisten, beschermd worden.
De club maakt gebruik van Socceronline, een softwareprogramma voor de administratieve en
sportieve opvolging van de spelers/ouders, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters, bestuursleden
en vrijwilligers. Binnen het softwareprogramma worden volgende persoonsgegevens bijgehouden :
naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, telefoon, email, bondsnummer,
persoonsgebonden data van de spelers uitsluitend bedoeld voor de medische opvoling ( lengte,
gewicht, blessures ).
De vermelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor :
-de goede werking van de club in het algemeen en meer bijzonder op het vlak van communicatie
-sportieve opvolging van de spelers : prestaties, evaluaties, aanwezigheden, ploeg –en
wedstrijdsamenstelling en statistieken daaromtrent
-registratie van blessures, medische opvolging van de speler
De persoonsgegevens van onze spelers/ouders, trainers, afgevaardigden, scheidsrechters,
bestuursleden en vrijwilligers zijn alleen toegankelijk voor die personenen die ze nodig hebben en
worden afgeschermd d.m.v. toegekende rechten.
Alle communicatie die via Socceronline verloopt wordt enkel en alleen gebruikt voor doeleinden
binnen de club en geenszins voor doeleinden, die niet aan de club gerelateerd zijn.

De gegevens worden op het platform van Socceronline opgeslagen zolang de club een abonnement
neemt op Socceronline. De gegevens van een speler/ouders, trainer, afgevaardigde, scheidsrechter,
bestuurslid worden verwijderd :
-bij uitdrukkelijke aanvraag van de speler / ouders, trainer, afgevaardigde, scheidsrechter, bestuurslid
binnen de 2 maanden na aanvraag, behoudens die data die voor bepaalde doeleinden langer dient
bewaard te worden
-binnen een termijn van één jaar na stopzetting van het abonnement op Socceronline door de club
en dit voor alle data.

Binnen de sportieve werking van de club vragen wij de expliciete toestemming voor :
-het gebruik van fotografisch materiaal uitsluitend met bestemming binnen de club (website,
socceronline, sociale media van de club, evenementen verbonden aan of georganiseerd door de
club)
O akkoord
O niet akkoord
-het bijhouden van persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve en medische
opvolging zoals o.m. lengte, gewicht, blessures, …
O akkoord
O niet akkoord
U kan deze privacy policy van voetbalclub KFC Poperinge nalezen op de clubwebsite
www.kfcpoperinge.be
Gelezen en voor akkoord verklaard
datum :

Naam speler / trainer / afgevaardigde / scheidsrechter / bestuurslid / vrijwilliger :

Handtekening ( indien minderjarig tekent ouder of wettelijk vertegenwoordiger )

