VOLTRAWEB en GDPR/AGV
Voltraweb is een individueel initiatief met als doel allerlei relevante informatie door te geven aan
geïnteresseerde (volleybal-)trainers en wordt beheerd door Wilfried Van Mol, Poelstraat 157, 9820
Merelbeke
Om in orde te zijn met de GDPR/AGV-regels opgelegd door de Europese Unie volgt hier onze privacy
verklaring en de algemene voorwaarden in verband met de GDPR/AVG (General Data Protection
Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Natuurlijk zijn wij bij Voltraweb al jaren heel voorzichtig met uw persoonsgegevens maar vanaf nu moeten
we bepaalde administratieve formaliteiten extra doen.
U moet ons toestemming geven om uw persoonsgegevens te beheren en te verwerken.
Wij verzamelen deze persoonsgegevens via de website www.voltraweb.be of via E-mailverkeer of tijdens
bepaalde evenementen (wedstrijden, tornooien, studiedagen, ...)
Deze persoonsgegevens bevatten uw naam, E-mailadres, eventueel uw adres en telefoonnummer en foto’s
die met uw toestemming mogen verzameld worden, kortom al die gegevens nodig om u van dienst te
kunnen zijn met allerlei informatie en zoekertjes (zoals bijvoorbeeld over tornooien, oefenwedstrijden,
vacatures voor trainers, enz...) en u op de hoogte te houden van onze activiteiten via mailings.
Uw gegevens worden bijgehouden in een bestand op onze computers en op de website www.voltraweb.be
(via een webserver van de Hogeschool Odisee).
Uw naam, E-mailadres, adres en telefoonnummer kan (in overleg) gepubliceerd worden op onze website
bij de zoekertjes en eventueel in artikels of bij de aankondiging van bepaalde evenementen.
Indien u ons een E-mail stuurt of persoonlijk of telefonisch contact met ons opneemt , zal op uw vraag uw
naam en E-mailadres, ook in het E-mailbestand van onze E-maildienst (op dit ogenblik Mailchimp of
PostNL) bewaard worden.
Wij verbinden ons ertoe om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben nooit door te verkopen aan
derden. Het is enkel de beheerder van Voltraweb die uw gegevens behandelt.
De computers en de website waarop uw gegevens bewaard en verwerkt worden, zijn uitgerust met de
nodige beveiligingssoftware.
Alle betrokken partijen die onze data kunnen benaderen verzekeren dat ook zij de GDPR/AGV afspraken
volgen (Odisee Hogeschool, Mailchimp, PostNL, Microsoft, ...)
Op elk gewenst moment kan u beroep doen op het recht om vergeten te worden door een E-mailbericht te
sturen naar wilfriedvm@skynet.be.
Dan zullen wij overal uw gegevens verwijderen en dan kan u ook niet meer deelnemen aan onze
aktiviteiten, en wordt u niet meer opgenomen in onze zoekertjes, enz...
Indien u nog vragen heeft kan u altijd terecht op ons E-mailadres wilfriedvm@skynet.be of u kan ook
contact opnemen met de privacy commissie via de website https://www.privacycommission.be/ of via Email commission@privacycommission.be
met sportieve groeten, Wilfried Van Mol.
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