BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF) vindt uw privacy belangrijk. Zij handelt
daarom in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 "tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens".
De persoonsgegevens die u aan VKF meedeelt, zullen door VKF worden verwerkt,
bewaard en (her)gebruikt worden met het oog op de verwezenlijking van haar
doelstellingen. (Zoals er ondermeer zijn het innen van vergunningsgelden, het
organiseren van wedstrijden of kampioenschappen, graduatiemomenten, bijscholingen of
het informeren van interessante karateweetjes). Door het meedelen van uw
persoonsgegevens aanvaardt u de verwerking en bewaring en het (her)gebruik van deze
gegevens in de aangegeven zin.
Tengevolge het decreet tot erkenning en subsidiëring van een sportfederatie moet VKF,
sporadisch, uw persoonsgegevens meedelen aan BLOSO.
Als u niet langer wil dat VKF uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart of (her)gebruikt
voor één of meerdere van hierboven staande doeleinden kunt u dat op elk ogenblik
schriftelijk te kennen geven aan één van de contactadressen van de federatie. In dat
geval worden deze gegevens meteen, of ingeval van een geldige vergunning uiterlijk op
de vervaldatum hiervan, gewist uit het gegevensbestand van VKF, of wordt de bewaring
of het (her)gebruik daarvan beperkt in de door u aangegeven zin.
U hebt steeds recht op inzage, controle en aanpassing van uw persoonsgegevens. U kunt
dit schriftelijk aanvragen via één van de contactadressen van de federatie.
Alle berichten die u aan VKF richt met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke
levenssfeer, zal VKF binnen een termijn van maximum 1 maand beantwoorden.
Mocht u nog vragen hebben kunt u steeds contact opnemen met de Vlaamse Karate
Federatie vzw of de website raadplegen van de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be). Hierop vindt u alle praktische
informatie over de privacywetgeving.
Contactadres en zetel van de federatie
Vlaamse Karate Federatie vzw – Tarbotstraat 1 – 9000 Gent (vkf@karate.be) of
Brusselsesteenweg 86a -9850 Lebbeke (vkf@skynet.be).
Ondernemingsnummer: 428.240.053

