Privacyverklaring
Om u als lid, speler, bestuurslid, trainer, benchoﬃcial, teammanager, referee te
kunnen aansluiten bij de Hasseltse Ijshockeyclub Haskey vzw, hebben we van u
bepaalde basisgegevens nodig. Dit overzicht benadrukt hoe wij met uw
persoonsgebonden gegevens omgaan vanuit privacy oogpunt algemeen en de
Europese General Data ProtecDon RegulaDon (GDPR) in het bijzonder.

Doel
We gebruiken de gegevens voor verschillende doelen:
- Uw lidmaatschap bij de club te beheren.
- U als lid in te kunnen schrijven bij de Royal Belgium IceHockey FederaDon
(RBIHF).
- U informaDe te kunnen verstrekken.

Voor het beheer van uw lidmaatschap slaan we volgende gegevens op in een
ledenﬁche:
- Naam en voornaam speler
- Adres (straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land)
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Geboorteland
- Geslacht
- NaDonaliteit
- Telefoon- of GSM-nummer
- Email adres
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- Pasfoto
- IdenDteitskaart of kids-ID (nodig voor de RBIHF bij een eerste aansluiDng)
- Medisch aVest (wordt na de licenDe aanvraag ter beschikking gesteld
door de RBIHF en dit om ervoor te zorgen dat alle aangeslotenen
geschikt bevonden zijn door hun huisarts om aangesloten te mogen
worden en deel mogen nemen aan het ijshockeygebeuren). Uitzondering:
Dinoz (fun-team, geen compeDDe). Voor hen wordt een apart medisch
aVest voorzien daar voor hen een aparte verzekering wordt afgesloten.
- Voor compeDDespelers vanaf U16 is een anD-dopingsverklaring vereist.
- Lidnummer
Voor minderjarigen worden er bijkomend gegevens van de ouders (vader &
moeder) gevraagd:
- Naam & voornaam
- Telefoon- of GSM-nummer
- Emailadres
In geval van nood is het nodig dat we gegevens hebben van de persoon wie te
contacteren. Deze gegevens worden enkel in geval van nood gebruikt.
- Naam & voornaam
- Telefoon- of GSM-nummer
- Emailadres
Door het inzeVen van deze gegevens kunnen we u als lid aansluiten bij de club
Haskey, bij de RBIHF, en u daarnaast op de hoogte houden met informaDe die
voor u relevant is.
In een aantal gevallen zijn niet alle onderdelen van informaDe uit de lijst
hierboven noodzakelijk om uw lidmaatschap te beheren.
De leeZijd van de spelers geeZ het bestuur een overzicht van de
leeZijdscategorie waarin de speler wordt ingedeeld.
De gegevens worden door de leden of ouders zelf voorzien.
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U kan inschrijven als lid van de club, via het papieren formulier, dat u stuurt
naar het email adres ijshockeyhasselt@gmail.com. De gegevens worden
verzameld en beheerd door de secretaris van de club.

De gegevens worden verwerkt in een spreadsheet. De spreadsheet en andere
documenten worden opgeslagen op een drive waarbij enkel de secretaris,
voorziVer en penningmeester toegang hebben.
De gegevens worden ingegeven in op de website van de RBIHF evenals de
documenten die nodig zijn voor de aansluiDng bij de federaDe (pasfoto,
medisch aVest, idenDteitskaart of kids-id (voor nieuwe leden, is voor veriﬁcaDe
van de gegevens).

Uw lidnummer als toegangssleutel tot de RBIHF website
Uw lidnummer geeZ u online toegang tot de RBIHF website. Hier is de volgende
informaDe opgeslagen:
- Naam en voornaam speler
- Adres (straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land)
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Geboorteland
- Geslacht
- NaDonaliteit
- Telefoon- of GSM-nummer
- Email adres
- Pasfoto
- IdenDteitskaart of kids-ID (nodig voor de RBIHF bij een eerste aansluiDng)
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- Medisch aVest (wordt na de licenDe aanvraag ter beschikking gesteld
door de RBIHF en dit om ervoor te zorgen dat alle aangeslotenen
geschikt bevonden zijn door hun huisarts om aangesloten te mogen
worden en deel mogen nemen aan het ijshockeygebeuren).
- Paswoord
Deze gegevens zijn bij de RBIHF nodig om u in te schrijven voor een
ijshockeyseizoen bij de club Haskey en om te zien of u medisch geschikt bent
om aan deze sport deel te nemen.

Informatie verstrekken
InformaDeverstrekking maakt een belangrijk deel uit van de club. Dit gebeurt
zowel op papier als online via web en mail.
Om u te informeren stuurt Haskey u regelmaDg mails. Door de mails blijZ u op
de hoogte betreﬀende vergaderingen, evenementen, team-info en andere
interessante info die u kunnen aanbelangen.
De gegevens waarop uw proﬁel gebaseerd is, wordt niet gedeeld met derden.

Organisaties waarmee we samen werken
De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden verwerkt door de secretaris
van de club.
Uw persoonlijke gegevens worden doorgeven aan de:
- Royal Belgium IceHockey FederaDon (RBIHF)
- SporDevak
Met deze organisaDes is een samenwerking noodzakelijk om u als lid bij de
ijshockeyclub kunnen aan te sluiten en u in België recht te geven voor het
beoefenen van de ijshockeysport.
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Bijhouden van uw persoonlijke gegevens
Wij houden de door u verstrekte persoonlijke gegevens gedurende 30 maanden
bij, daarna worden de gegevens (papieren inschrijvingsformulier, on-line
inschrijﬀormulier, pasfoto, idenDteitskaart en medisch aVest verwijderd van de
niet meer aangesloten leden.

Wijzigingen
Haskey kan deze privacyverklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te
vinden op de website www.ijshockeyhasselt.be
De laatste wijziging aan dit document gebeurde op 26/04/2019.
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