
Privacy verklaring 
 

Hier vind je de privacy verklaring van Spinfit vzw. In deze privacy verklaring lees je alles over de 

manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo 

wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens 

opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens 

en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden 

door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te 

raadplegen. 

 

 

1. Spinfit vzw 
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Spinfit vzw. Spinfit vzw is een turn- en 

dansvereniging die verschillende lessen en training aanbied voor jong en oud te Dessel. Er zijn 

situaties waarin jouw gegevens door Spinfit vzw verzameld worden. Het is daarom goed dat jij 

weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. 

Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens 
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Dessel. Spinfit is een vzw. 

 

 

2. Doel verzameling gegevens 
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Spinfit vzw. Deze worden 

hieronder toegelicht. 

 

Ledenadministratie 

Wanneer je je inschrijft bij Spinfit zal je gevraagd worden de nodige gegevens aan te bieden. Deze 

worden gebruikt om te weten wie onze lessen volgt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we 

voldoende trainers kunnen inzetten en het aanbod aanpassen indien nodig.  

 

Verzekering 

Persoonsgegevens zoals rijksregisternummer, naam, voornaam, straat, huisnummer, 

busnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden doorgegeven aan 

Sporta. Sporta is een sportfederatie die ons ondersteund in onze werking en onze leden 

verzekerd. Deze persoonsgegevens worden door Sporta gebruikt om al onze leden te verzekeren 

tijdens alle activiteiten van Spinfit. Deze verzekering gebeurd bij Ethias, ook zij krijgen dus via 

Sporta jouw gegevens.  

 

 



Informeren 

De contactgegevens die je opgeeft bij de inschrijving gebruiken we om al onze leden te 

informeren over de werking en activiteiten van Spinfit vzw. Deze gegevens worden niet 

doorgegeven aan derde of gebruikt voor commerciële doeleinden. 

 

Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Spinfit vzw via de website. 

In dit formulier wordt echter alleen benodigde gegevens gevraagd om jouw te kunnen 

antwoorden. 

 

 

3. Ontvangers 
De gegevens die Spinfit vzw ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

 

Formdesk.nl 

Alles inschrijvingen worden beheerd via dit platform. Jouw gegevens worden automatisch 

opgeslagen in de daartoe bestemde lijst binnen Formdesk.nl. Ook de website en back-ups van de 

website worden gehost bij Formdesk.nl. Gegevens die jij achterlaat op de website van Spinfit vzw 

zijn op de servers van Formdesk.nl opgeslagen. 

 

Gmail 

De e-mail van Spinfit vzw wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via 

mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail. 

 

Mollie.nl 

De online betalingen van de inschrijvingen worden beheerd via dit platform. Jouw gegevens 

worden automatisch opgeslagen in de daartoe bestemde lijst binnen mollie.nl. 

 

Sporta 

Jouw gegevens worden doorgegeven aan Sporta. Deze gegevens kan je zelf online raadplegen via 

de website van Sporta. Jouw gegevens worden automatisch opgeslagen in de daartoe bestemde 

lijst binnen Sporta. 

 

 

 

4. Opslag periode 
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Spinfit vzw, maar nooit langer dan nodig 

is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw 

gegevens langer moeten bewaren. 



Op het moment dat je contact opneemt met Spinfit vzw via mail, dan worden die gegevens die jij 

meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Wanneer je 

je als lid registreert komen je gegeven bij formdesk.nl en/of mollie.nl terecht. Al deze gegevens 

worden maximaal 10 jaar bewaard. De gegevens die doorgegeven worden aan Sporta vallen 

onder de privacy policy van Sporta. Met Sporta werd een verwerkingsovereenkomst opgesteld. 

 

Beveiliging 

Er worden van jouw persoonsgegevens enkel fysieke kopieën gemaakt indien uitzonderlijk nodig 

voor het uitvoeren van onze activiteiten. Je gegevens worden alleen beheerd in de 

eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Spinfit vzw of door 

eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en 

zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze 

tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Spinfit 

vzw. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens 

openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal 

apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde 

apparaten.  

 

 

5. Jouw rechten 
Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Spinfit vzw vastgelegd en 

bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met 

Spinfit vzw. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

 

Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten 

rectifieren door Spinfit vzw. 

 

Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Spinfit vzw opgeslagen liggen in het geval je overstapt 

naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Spinfit vzw al 

jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

 

Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Spinfit vzw vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het 

laten wissen van jouw gegevens. 

 

 

 



Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij privacycommissie , als je vindt dat Spinfit vzw niet 

op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 

 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Spinfit vzw jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het 

gebruik van jouw persoonsgegevens. 

 

 

 

6. Plichten 
Spinfit vzw verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denk hierbij 

aan het organiseren van sportactiviteiten. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan 

derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens 

voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om je te kunnen 

contacteren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Spinfit vzw de 

betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Spinfit 

vzw met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden 

van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Spinfit vzw behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan 

wel wanneer Spinfit vzw dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces 

of om de rechten, eigendom of veiligheid van Spinfit vzw te beschermen. Daarbij trachten wij 

altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust 

contact op via onze contactgegevens: spinfitdessel@gmail.com 
 

 


