
In het kader van de Europese Verordening  GDPR  (General  Data Protection) of 
AVG = Algemene verordening gegevensbescherming. 

De GPSV benadrukt de transparantie over de persoonlijke gegevens van zijn leden 
binnen onze vzw. 

Verwerkingsgronden: 

 ◊ Vitaal belang persoonlijke gegevens van de leden in ons databestand. 

 ◊ Wat doet onze vzw met uw persoonlijke gegevens als lid. 

 ◊ Over welke periode worden de persoonlijke gegevens bewaard. 

 ◊ Wettelijke bepaling over gevoelige gegevens. 

 ◊ Overkoepelend orgaan.  

 ◊ Inzage bestand. 

 ◊ Mogelijkheid ten allen tijde gegevens - op verzoek - weg te laten. 

 ◊ Website. 

Vitaal belang gegevens van onze leden in het databestand: 

Het spreekt voor zich dat een club niet zou kunnen werken wanneer zijn leden geen 
persoonlijke gegevens zouden mededelen.  

Die gegevens worden door middel van een document “aanvraag tot lidmaatschap” 
kenbaar gemaakt aan de club. 

Deze aanvraag wordt door de secretaris van de club bewaard. 
De gegevens worden opgeslagen in een excel-databestand en als kopie 
overgedragen op een USB stick.  

Alleen het dagelijks bestuur heeft toegang tot die gegevens.  

De opgeslagen gegevens zijn beveiligd op de laptop via het Telenet security pack. 

Wat doet onze vzw met uw gegevens als lid ? 

Alle gegevens van de leden worden enkel gebruikt voor de werkingsmiddelen van de 
club, onder andere, mededelingen via nieuwsbrieven, uitnodigingen vergaderingen, 
betaling lidgelden, uitnodigingen clubfeest enz…. 

In geen geval worden gegevens doorgegeven voor commerciële doeleinden.  
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Gegevens van leden aan andere leden worden niet doorgegeven door het dagelijks 
bestuur.  

E-mails en telefoonnummers die beschikbaar zijn van onze leden worden eveneens 
bewaard.  

Onze vzw is aangesloten bij een overkoepelend orgaan wat verder besproken wordt. 

Onze vereniging maakt geen gebruik van sociale media. 

Over welke periode worden de persoonlijke gegevens bewaard? 

De persoonlijke gegevens van de leden worden bewaard tot hun lidmaatschap 

beëindigd is. 

De gegevens van de uittredende leden worden nog 3 maanden bewaard of op 
eenvoudig verzoek geschrapt. 

Wettelijke bepalingen over gevoelige gegevens: 

De leden leveren bij hun aanvraag tot lidmaatschap een uittreksel uit het strafregister 
af opgemaakt volgens art.596.1-5 dat minder dan 3 maand oud is. 

Nadat zij aanvaard zijn als recreatief lid,   leveren zij elk jaar in de loop van de maand 
januari een nieuw uittreksel af.    

Een lid dat een schutterslicentie van de federatie wil bekomen zal eveneens een 
origineel uittreksel van het strafregister moeten overmaken aan de federatie FROS; 

Zij kunnen jaarlijks een kopie van hun schutterslicentie aan de club overhandigen ipv 
uittreksel strafregister.  

De schutters met een schutters licentie moeten ook een medisch attest afleveren aan 
de federatie, opgemaakt volgens een standaardmodel. 

De documenten die afgegeven worden aan de club worden op een beveiligde plaats 
bewaard en zijn niet ter inzage van andere leden.  Alleen het dagelijks bestuur heeft 
daarvan inzage. 

Vervallen documenten worden vernietigd. 

Overkoepelend orgaan:    

Onze schietvereniging is aangesloten bij de amateursportfederatie FROS.   

Deze federatie beschikt over de persoonlijke gegevens van onze leden nodig zijn om 
de werking tussen de federatie en de club mogelijk te maken, nml.  

1. Instaan voor de verzekering  

2. Het opmaken van de licenties 

3. Het doorgeven van de schutters met licentie aan de provinciegouverneur 
van hun woonplaats. 



Het FROS zal hun privacybeleid op hun website plaatsen rond 25 mei 2018.  De 
leden zullen tot die gegevens toegang hebben.  

Inzage bestanden en  mogelijkheid op verzoek gegevens weg te laten: 

De leden hebben het recht om op eenvoudig verzoek hun gegevens in te zien in ons 
ledenbestand. 

Wanneer de leden foute gegevens opmerken  kunnen zij een onmiddellijke 
rechtzetting vereisen.  

Ook kunnen zij vragen om bepaalde gegevens te wissen (bvb e-mail). 

Wanneer leden niet beschikken over e-mail of er geen gebruik van willen maken, 
worden zij ingelicht dmv. een nieuwsbrief die per post wordt opgestuurd of die ter 
beschikking is in het clublokaal.  

Website: (toegang) – beveiligd  - https:// 

 De G.P.S.V. beschikt over een website (www.gpsv.be) die kan geraadpleegd 
worden.  . 

Ook de leden kunnen - mits in te loggen met hun gebruikersnaam en paswoord - 
meerdere  gegevens raadplegen. (Clubkampioenen – clubfeest met foto’s enz…) 

De bestuurders kunnen mits inloggen met hun gebruikersnaam en paswoord aan alle 
gegevens.  

Opgesteld te Gent op 23/05/2018 

Goedgekeurd door het dagelijks bestuur in vergadering van 23 mei 2018. 

De Secretaris        De Voorzitter, 

Marc Blansaer        Bart Colman 
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