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Dit is de privacyverklaring van de Kempische Aeroclub vzw (KAC). Wij hechten waarde aan de privacy
van bezoekers en onze leden, en beschrijven in dit document hoe we hiermee omgaan.
Voor de privacyverklaring van de website van de KAC zie: https://www.kac.be/privacy.
De privacyverklaring is geschreven in het kader van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad, van 27 april 2016. Deze is gekend als de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG of GDPR) en is in België opgenomen in de Wet bescherming
persoonsgegevens.
De Kempische Aeroclub vzw is onderdeel van de sportfederatie Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs
vzw (LVZC). De verzekering van leden en bezoekers is via de LVZC geregeld. Daarnaast is de KAC
onderdeel van de Declared Training Organisation (DTO) van de LVZC. Dat houdt in dat wij sommige
gegevens met hen moeten delen. Dit zal regelmatig terugkomen doorheen dit document. De
contactgegevens van de LVZC zijn:
Zetel/secretariaat: Drieskensstraat 46, 2300 Turnhout
Telefoon: +32 (14) 89 44 60 - E-mail: info@lvzc.be - Website: www.lvzc.be

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
We verzamelen verschillende gegevens. Afhankelijk van je relatie met de KAC vragen we je meer of
minder gegevens te delen. Zo zal een eenmalige bezoeker nauwelijks gegevens moeten delen, terwijl
een volwaardig lid de meeste gegevens moet delen.
Hieronder volgt een samenvatting. Je kan het volledige register van gegevensverwerking opvragen op
eenvoudig verzoek aan het secretariaat.
-

Algemene persoonsgegevens: naam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, geslacht,
Rijksregisternummer (voor Belgen) en pasfoto. Een (papieren) kopie van de identiteitskaart
wordt voor leerlingen van de DTO bijgehouden in de opleidingskaften in de kantine.
Deze worden verzameld voor praktische cluborganisatie, verzekering, identificatie,
vliegveiligheid, interne communicatie, auteursrechten, publicatie van wedstrijduitslagen, of
het is een verplichting vanuit de LVZC.
We verzamelen deze gegevens op contractuele grond, vanuit een gerechtvaardigd belang of
vanuit een wettelijke verplichting. Voor de pasfoto vragen we je toestemming.
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-

Contactgegevens: adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Deze worden verzameld voor communicatie. Wij versturen geen reclame zonder je
toestemming.
We verzamelen deze gegevens op contractuele grond, vanuit een gerechtvaardigd belang of
vanuit een wettelijke verplichting.

-

Lidmaatschapsgegevens: in- en uitschrijfdata, gegevens over de soort lidmaatschap, of je
stemgerechtigd bent en je clubrollen.
Deze worden verzameld voor praktische cluborganisatie, verzekering, statutaire doeleinden,
of het is een verplichting vanuit de LVZC.
We verzamelen deze gegevens op contractuele grond, vanuit een gerechtvaardigd belang of
vanuit een wettelijke verplichting.

-

Betaalgegevens: data en bedragen van betalingen van inschrijf- en andere lidgelden.
Deze worden verzameld voor praktische cluborganisatie.
We verzamelen deze gegevens op contractuele grond en vanuit een gerechtvaardigd belang.

-

Vliegvergunningsgegevens: land van (initiële) uitgave, type, datum van initiële uitgave,
nummer, bevoegdheden, inschrijving in de Declared Training Organisation van de LVZC en
vervaldata. Een (papieren) kopie van de medische vergunning wordt voor leerlingen van de
DTO bijgehouden in de opleidingskaften in de kantine.
Deze worden verzameld voor praktische cluborganisatie, vliegveiligheid, opleidingen, of het
is een verplichting vanuit de LVZC.
We verzamelen deze gegevens vanuit een gerechtvaardigd belang.

-

Extra persoonsgegevens t.b.v. zweefvliegstage: lengte, gewicht, type rijbewijs.
Deze worden verzameld voor praktische organisatie van de stage en vliegveiligheid.
We verzamelen deze gegevens vanuit een gerechtvaardigd belang.

-

Vluchtgegevens: datum, tijdstippen, vliegtuiggegevens.
Deze worden verzameld vanuit een wettelijke verplichting (bijhouden van een
luchthavenboek), vliegveiligheid en opleidingen.
We verzamelen deze gegevens vanuit een wettelijke verplichting en een gerechtvaardigd
belang.

-

Kempencup (zweefvliegwedstrijd): namen van teamleden, vliegtuiggegevens, klasse,
startwijze.
Deze worden verzameld voor praktische organisatie van de Kempencup en voor publicatie
van wedstrijduitslagen.
We verzamelen deze gegevens vanuit een gerechtvaardigd belang.

-

Tijdelijke maatregelen Covid-19: datum en tijdstip van betreden kantine, inschrijfdatum voor
vluchten.
Deze worden verzameld voor contact tracing bij Covid-19-gevallen.
We verzamelen deze gegevens vanuit een wettelijke verplichting.
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Als je persoonsgegevens invoert in een formulier op de website, worden deze verwerkt voor het
doeleinde van dat formulier, bijvoorbeeld voor het inschrijven voor een van de KAC-activiteiten. Dit
wordt bij het formulier vermeld. Indien nodig vragen we toestemming voor de verwerking van die
gegevens.
De persoonsgegevens die per e-mail naar de KAC gestuurd worden, gebruiken we voor het
behandelen van de informatievraag.

Hoe gaan we om met gegevens van minderjarigen?
We verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We hanteren een aantal verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doel:
- Gegevens ten behoeve van een lidmaatschap: gedurende de periode van het lidmaatschap +
5 jaar. Deze 5 jaar is gebaseerd op de tijdspanne waarin we leden regelmatig zien terugkeren
vanuit het administratief lidmaatschap, en op de maximale geldigheidsduur van de medische
vergunning.
- Vluchtgegevens (inclusief naam van de piloten): onbeperkte bewaartermijn, vanuit de
wettelijke verplichting om een luchthavenboek te houden.
- Gegevens i.v.m. de tijdelijke maatregelen Covid-19: 4 weken (wettelijke verplichting).

Wie ontvangt je gegevens?
In basis ontvangen alleen gegevensverwerkers van de KAC jouw gegevens.
Instructeurs hebben inzicht in de vluchtgegevens van alle leden.
Alle leden hebben inzicht in naam, eventuele pasfoto, clubrollen en contactgevens van andere leden,
via de interne ledenlijst op de KAC-website. Je kan zelf bepalen of je deze gegevens wil tonen in deze
ledenlijst.
De LVZC ontvangt bepaalde persoonsgegevens van vliegende leden en stageleden (zie vorig
hoofdstuk welke gegevens dit zijn).
Ethias, de verzekeringsmaatschappij waar de LVZC bij is aangesloten, ontvangt ook bepaalde
persoonsgegevens. De contactgegevens van Ethias zijn:
Adres: Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
Telefoon: +32 (0)11 28 20 81 - Website: www.ethias.be
Wedstrijduitslagen van de Kempencup worden publiek gepubliceerd. De betreffende publicatiedienst
staat vermeld op de website van de KAC.
Het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (DGLV)
kan vluchtgegevens opvragen. Bij incident- en accidentonderzoek kunnen bepaalde
persoonsgegevens opgevraagd worden.
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Voor clubadministratie (e-mail, kalenders, bestandsopslag e.d.) maken wij gebruik van Google
Workspace. Voor het privacybeleid van Google zie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
Buiten de genoemde derden worden verzamelde gegevens niet zonder jouw toestemming met
derden gedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bijvoorbeeld in het kader van
een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Jouw rechten
Je hebt de volgende rechten volgens artikels 7.3 en 13 t.e.m. 22 van de genoemde Verordening:
- Recht op informatie over de gegevensverwerking (via de privacyverklaringen)
- Recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
- Recht op inzage in jouw gegevens
- Recht op aanpassing of verbetering van je gegevens
- Recht op wissing van je gegevens (tenzij dit om wettelijke redenen niet mogelijk is)
- Recht op beperking van verwerking
- Recht om bezwaar tegen verwerking te maken
- Recht om gegevens over te dragen naar een andere organisatie
- Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
- Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming,
waaronder profilering
Je kan je rechten op eenvoudig verzoek uitoefenen door contact op te nemen met het secretariaat
via de contactgegevens.

Beveiliging van je gegevens
We beveiligen je gegevens via gangbare technische en organisatorische maatregelen.
De websitecommunicatie is beveiligd met SSL. Je gegevens staan opgeslagen op met wachtwoorden
afgeschermde omgevingen en servers. Alleen geautoriseerde personen van de KAC hebben hier
toegang toe. We maken dagelijks back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij
incidenten.
Gegevens over de vliegopleiding binnen de DTO worden bewaard in het secretariaat van de kantine
in opleidingskaften. Deze worden beveiligd door sleuteltoegang en alarmbewaking. Indien gewenst
kunnen de leerlingen deze opleidingskaften mee naar huis nemen en daar bewaren.
De gegevens voor de tijdelijke maatregelen Covid-19 worden bewaard in de kantine. Deze worden
beveiligd door sleuteltoegang en alarmbewaking.
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