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GDPR WETGEVING 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – ALGEMEEN KADER 

De Belgische "Privacywet" van 8 december 1992 gaf al bepaalde rechten aangaande de 
verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon 
rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. 

Specifiek voor persoonsgegevens, bestaat er nu de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming ("GDPR") (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens). Dit is een 
Europese verordening die regels en een kader vastlegt voor het verwerken van persoonsgegevens 
en hierin verder gaat dan de Privacywet. De verordening legt het accent op nog meer 
transparantie en controle over uw gegevens. Deze nieuwe wetgeving versterkt dus de bestaande 
rechten en voert ook een nieuw recht in, namelijk het recht op de overdraagbaarheid van 
gegevens. 

GBExercise hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. GBExercise houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke 
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als 
GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
Privacyverklaring; 

• verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van je persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is; 
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• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je 
hierop willen attent maken en deze willen  respecteren. 
 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – GBEXERCISE 

GBExercise is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het 
doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met 
ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:  

gregory.berghmans@live.com 

Je persoonsgegevens worden door GBExercise verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden 
en rechtsgronden: 

• Ledenadministratie 
• Sportbegeleiding 
• Facturatie 
• Boekhouding 

Volgende gegevens vragen we je om aan te vullen of verzamelen we zodat wij ze kunnen 
verwerken: 

• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 
• Fysieke beschrijving: grootte, gewicht  
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum 
• Gevoelige informatie: sportmedische info 

Deze gegevens zijn te allen tijde zichtbaar voor de atleet en hij/zij is in de mogelijkheid om deze 
rechtstreeks aan te passen. 

Als gebruik gemaakt wordt van opvolging via Excel, worden de gegevens enkel verwerkt door de 
zaakvoerder/coach. De gegevens worden tussen de atleet en de coach uitgewisseld door gebruik 
te maken van OneDrive. 

De gegevens die je ons verstrekt zullen niet worden doorgegeven, enkel indien dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (boekhouding). 

mailto:gregory.berghmans@live.com
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Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht 
en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor 
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

GBExercise prefereert te werken met TrainingPeaks, met bijhorend account. Dit account wordt 
vrijwillig aangemaakt en je zal dan ook akkoord moeten gaan met de privacyverklaring die daarop 
van toepassing is indien je dit programma wil gebruiken. GBExercise draagt hier geen 
verantwoordelijkheid in. 
 

BEWAARTERMIJNEN  

GBExercise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. GBExercise verbindt zich ertoe de gegevens 
niet langer bij te houden dan 1 jaar na het einde van de samenwerking met de atleet, tenzij er 
onderling anders wordt overeengekomen op vraag van de atleet. 
 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als burger duidelijke rechten 
verkregen ter opvolging van uw persoonsgegevens. Zo hebt u onder andere recht op: 

• Informatie en toegang tot uw persoonsgegevens, alsook het recht om er een kopie van te 
ontvangen; 

• Verbetering van onjuiste persoonsgegevens en uitwissing van persoonsgegevens; 
• Een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (of de verwerking van de 

gegevens op zich); 
• Het indienen van een bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering; 
• Overdraagbaarheid van de gegevens. 
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GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT 

U hebt ook steeds de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, 
maar u kan ook eerst met ons contact opnemen via gregory.berghmans@live.com, aangezien wij 
hopen u reeds te kunnen verder helpen. 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35 
  1000 Brussel 

E-mail: commission@privacycommission.be 
 

HERZIENING VAN DE VERKLARING 

Indien we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats 
bekendmaken zodat u deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen 
aanbrengen aan deze verklaring, zullen wij een mail sturen met de verduidelijking van de wijziging. 
 

EXTRA 

Indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring zal GBExercise niet in de mogelijkheid zijn 
om u sportbegeleiding te geven, aangezien de gegevens die worden opgevraagd noodzakelijk zijn 
om hierin te voorzien. 

Naam Atleet:  Voornaam en Naam van atleet 

Datum ondertekening: DD/MM/JJJJ 

   ☐ Ik ben akkoord met bovenstaande Privacyverklaring van GBExercise. 

Handtekening:  Voornaam en Naam atleet als ‘handtekening’ 

U verklaart zich hieronder akkoord met deze privacyverklaring en kan ten allen tijde uw akkoord 
intrekken door een mail te sturen naar:  

 gregory.berghmans@live.com  

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
mailto:commission@privacycommission.be
mailto:gregory.berghmans@live.com

