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Privacyverklaring van 
join2bike by Belgian Power vzw 
Aangesloten bij Cycling Vlaanderen, de Vlaamse sportfederatie voor het 
wielrennen. 

 

Versie 2, juni 2020 

 

Join2bike by Belgian Power vzw (join2bike) hecht veel waarde aan de bescherming 
van je persoonsgegevens en aan het respecteren van je privacy. 

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 houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. 
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen 
hebt hierover, kan je ons contacteren via: 

join2bike vzw 
Koetsweg 34, 3010 Kessel-Lo 
telefoon: 016 25 83 40 
e-mail: info@join2bike 

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens? 

Join2bike verzamelt persoonsgegevens van haar leden en van haar donateurs. 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden door join2bike verzameld en verwerkt ten behoeve van 
de volgende doeleinden: 

• Voor de administratie van onze leden 

• Om deelname aan de activiteiten van join2bike mogelijk te maken 

• Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

• Voor het uitschrijven van fiscale attesten voor giften 

• Voor publicatie van onze visie en onze activiteiten 
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• Voor dossiers die wij indienen om in aanmerking te komen voor 

steunprojecten of subsidies 

De verwerking vindt haar rechtsgrond in het feit dat zij noodzakelijk is voor de 
uitvoering van een overeenkomst (lidmaatschap, gebruiksovereenkomst fiets). 

Welke gegevens verzamelen wij? 

Op vraag van de sportfederatie of voor de hierboven opgesomde doelstellingen 
kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en opslagen en verwerken: 

Gegevens van leden: 

• Identificatiegegevens 

o Voor- en achternaam 

o Adres 

o Telefoonnummers 

o E-mailadres 

o Rijksregisternummer 

• Persoonlijke kenmerken 

o Geslacht 

o Geboortedatum 

o Gezondheidsverklaring  

• Financiële bijzonderheden 

o Bankrekeningnummer 

o Betalingen 

o Giften 

o Begunstigden sportverzekering 

• Gezinssamenstelling 

o voor- en achternaam gezinsleden 

o rijksregisternummer gezinsleden 

• Beeldmateriaal (foto's en filmfragmenten die genomen worden tijdens 

join2bike-activiteiten) 

Gegevens van donateurs 

• Identificatiegegevens 

o Naam 

o Adres  

• Financiële bijzonderheden 

o Bankrekeningnummer 

o Giften 
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We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de 
gegevens hebben verkregen. 

Verstrekking aan derden 

Je gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met 
derden. 

De gegevens die je ons geeft, kunnen wij wel aan derde partijen verstrekken indien 
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hogerop beschreven doeleinden of als 
dit wettelijk verplicht is. 

Dit gebeurt op de volgende manieren: 

• Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de 

internetomgeving (webhosting) 

• Wij maken gebruik van een derde partij voor de boekhouding van onze vzw 

• Ledengegevens worden gebruikt voor registratie bij de wielersportfederatie, 

Cycling Vlaanderen 

• E-mailadressen van leden worden gebruikt voor het verspreiden van 

nieuwsbrieven en uitnodigingen; in het e-mailverkeer naar de leden van 

join2bike zijn de e-mailadressen zichtbaar voor de andere leden, zodat 

leden gemakkelijk onderlinge afspraken kunnen maken. Leden worden 

aangemaand om deze e-mailadressen niet verder te verspreiden 

• Ledengegevens worden gebruikt bij inschrijving voor extern georganiseerde 

sportevenementen (bijvoorbeeld de 20 km door Brussel) 

• Ledengegevens worden gebruikt voor hotelboekingen bij gezamenlijke reizen 

• Beeldmateriaal: 

o Door deel te nemen aan activiteiten van join2bike, geef je 

toestemming tot het verzamelen en het gebruik van beeldmateriaal 

(foto’s, filmfragmenten) waar jij eventueel op te zien bent 

o Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden: 

▪ voor publicatie op de join2bike-website (join2bike.be) en de 

join2bike-facebookpagina (facebook.com/join2bike/) 

▪ in promotiemateriaal zoals folders, brochures, affiches, 

advertenties, filmpjes... 

▪ in dossiers die wij indienen om in aanmerking te komen voor 

steunprojecten of subsidies; de instanties die zo’n dossier 

ontvangen, kunnen op hun beurt het beeldmateriaal daaruit 

gebruiken voor promotiedoeleinden 

o Als wij beeldmateriaal gebruiken, worden daar enkel voornamen en 

eventueel de eerste letter van een achternaam bij gepubliceerd, 

nooit andere identificatiegegevens 
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Verder zullen wij jouw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is of als je ons daar toestemming voor geeft. Wij 
verstrekken nooit persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Bewaartermijn 

Join2bike bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt, of dan door de wet is vereist. De gegevens worden niet 
langer dan twee jaar bewaard na je ontslag uit de club tenzij de gegevens nodig 
zijn voor statistische doeleinden. 

Je ontslag uit de club wordt verondersteld als je je gedurende een volledig seizoen 
niet opnieuw ingeschreven hebt. In de praktijk kan het dus zijn dat je gegevens in 
het totaal drie jaar bewaard blijven na het laatste seizoen waarin je ingeschreven 

was. 

Enkel je naam en je e-mailadres worden langer bewaard om je occasioneel te 
kunnen uitnodigen voor een activiteit die je zou kunnen interesseren. 

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben 

we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

• Alle personen die namens de club kennis kunnen nemen van gegevens, 

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan 

• We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze 

systemen 

• We gebruiken pseudoniemen en zorgen voor de encryptie van 

persoonsgegevens als daar aanleiding toe is 

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen 

bij fysieke of technische incidenten 

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming 

van persoonsgegevens 

Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de 
persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze 
privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. 
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Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens 
(of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten 
overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.  

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan 
vragen wij je om hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd 
het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die 
toeziet op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

Wijziging privacyverklaring 

Join2bike kan zijn privacyverklaring wijzigen. Als dat gebeurt, zal dat zichtbaar 
gemaakt worden op onze website. 
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