Provinciaal Verbond Antwerpen
Handboogschieten

PRIVACYVERKLARING Provinciaal Verbond Antwerpen-PVA (zet je best op je website)
Het Provinciaal Verbond Antwerpen (PVA) bewaart enkel de persoonsgegevens die ze, via de contactpersoon
van jouw vereniging ontvangt bij het afsluiten van het lidmaatschap (lees insturen van contact-,
competitiegegevens) van uw vereniging/-leden aan het PVA.
Opvragen van contact- en/of persoonsgegevens:
1 x per jaar (lees Congres) wordt door het PVA gevraagd aan de verenigingen die zich op het
grondgebied van de provincie Antwerpen gevestigd hebben, via een contactpersoon, ons onderstaande
gegevens te verstrekken, indien zij wensen lid te zijn van het PVA.
°CONTACTPERSOON VERENIGING:
Naam, Voornaam, Emailadres, Telefoon.
Reden: Mogelijke communicatie met de club
°GEGEVENS VERENING:
Naam, afkorting vereniging, adres en rekeningnummer club
°ORGANISATOREN VAN PROVINCIALE WEDSTRIJDEN & KAMPIOENSCHAPPEN:
-Door zich kandidaat te stellen voor een provinciale wedstrijdorganisatie en/of kampioenschap gaat de
organisator ter zake akkoord de competitielijst van het PVA alleen te gebruiken voor de doeleinden
beschreven in deze privacyverklaring van het PVA.

°DEELNEMERS AAN PROVINCIALE WEDSTRIJDEN/KAMPIOENSCHAPPEN:
-Naam, Geboortejaar, Divisie, Klasse, Categorie.
-Door deel te nemen aan provinciale wedstrijden & kampioenschappen gaat men akkoord dat het PVA
een minimum aan persoonsgegevens gebruikt voor de doeleinden beschreven in de privacyverklaring
van het PVA.

Doeleinden:
Deze gegevens worden gebruikt om/voor:
°De communicatie tussen vereniging en het PVA via de contactpersoon van de club.
°Het opstellen van een competitielijst, uitslagen van provinciale wedstrijden & kampioenschappen van het PVA.
°Financiële afwikkelingen tussen vereniging en PVA te kunnen verrichten.
°De gegevens worden tot maximum 1 jaar door het PVA bewaard, tenzij er aanpassingen/schrappingen
worden verstrekt via de contactpersoon van u vereniging aan het secretariaat van het PVA.
°Als je je gegevens wil inkijken, verbeteren of schrappen (lees recht om “vergeten” te worden), kan dit
steeds via de contactpersoon van uw vereniging die op zijn beurt het secretariaat van het PVA hiervan op
de hoogte stelt indien er wijzigingen/schrappingen zich zouden voordoen.
°De ledenverzekering gebeurt door de deelnemende verenigingen/leden zelf
Bewaring van gegevens:
-Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van het PVA, met als verantwoordelijke de
Secretaris van het PVA p/a Kollegestraat 43, B 2440 Geel.
-Het PVA verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na
te leven.”
Het bestuur PVA.
______________________________________________________________________________________________________________
Secretariaat: Kollegestraat 43, B2440 Geel – Email: secretariaatpva@gmail.com

