
GDPR – Privacyverklaring – 24/05/2018 

Wandelclub “de Witlooftrekkers” met contactpersonen: Voorzitter: Rene Verbesselt, 
Secretaris Mia Honoré en contactadres witlooftrekkers@gmail.com 

Wandelclub “de Witlooftrekkers” respecteert de Europese privacy verordening. 
Deze algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in het Engels General Data 
Protection Regulation (GDPR) gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens'. 

Als je lid wordt van de Witlooftrekkers, verzamelen we je naam, adres, geboortedatum, e-
mailadres, telefoonnummer. De “witlooftrekkers” verkrijgt enkel gegevens die je zelf hebt 
meegedeeld. 
 
Deze gegevens worden gebruikt voor: 

➢ De ledenadministratie door onze wandelclub: deze worden bijgehouden en bewaard 
door de secretaris.  

➢ De ledenadministratie door de overkoepelende organisatie Gezinssport Vlaanderen 
(beperkt tot naam, adres en geboortedatum) in het kader van hun administratie en de 
ledenverzekering. De federatie beschermt deze informatie volgens haar 
privacybeleid: zie https://www.gezinssportvlaanderen.be/privacy-beleid 

➢ Het bezorgen van het 3-maandelijks ledenblad “Het wandeltistje” en voor 
mededelingen/uitnodigingen in verband met de activiteiten georganiseerd door onze 
wandelclub. 

➢ Ten behoeve van praktische organisatie van een dagwandeling of meerdaagse tocht:  
o.a. indien vooraf aanmelden vereist is, vervoersafspraken, last-minute wijzigingen 
meedelen. Deelnemers van een meerdaagse tocht ontvangen 1 tot enkele weken 
vooraf via mail een lijst van deelnemers aan de tocht (naam, adres, tel, e-mail. 
Deelnemers gebruiken deze informatie enkel voor vervoersafspraken.  
 

Als je deelneemt aan een wandeling als niet lid,  verzamelen we je naam, adres, 
geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens worden enkel doorgegeven 
aan onze overkoepelende organisatie Gezinssport Vlaanderen in geval van 
verzekeringsclaim. Deze gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van ons 3-
maandelijks ledenblad gedurende 2 jaar.  

De bestuursleden  ontvangen enkele keren per jaar een excelfile en/of pdf met ledenlijst dit 
ten behoeve van contactname in functie van activiteiten van de witlooftrekkers. Deze lijst 
wordt evenmin doorgegeven aan derden. 

Behoudens ten behoeve van de hierboven vermelde gevallen worden je gegevens nooit 
doorgegeven aan derden. 
 
De gegevens ten behoeve van het lidmaatschap worden bewaard op 1 PC op het adres van 
de secretaris + backup op harde schijf op datzelfde adres. 
 
Wie wenst dat z'n gegevens worden verwijderd of verzoeken tot inzage of rectificatie 
stuurt een mail naar witlooftrekkers@gmail.com .  
Alle club  informatie wordt verstuurd via witlooftrekkers@gmail.com . 
 
Wijzigingen aan deze privacyverklaring worden kenbaar gemaakt via een bericht op de 
homepage van www.witlooftrekkers.be (blijft dan minstens 4 weken staan) en/of via een 
nieuwsbrief naar alle leden. 
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