
Privacyverklaring vzw KHO Heide Hasselt 
 
Voetbalclub vzw KHO Heide Hasselt is begaan met je privacy en neemt de nodige voorzorgen om je 
gegevens te beveiligen tegen misbruik. 
 
Alle persoonsgegevens die we via mail, online formulieren, telefoon of bevraging verstrekken worden 
opgenomen in de bestanden van vzw KHO Heide Hasselt. Deze gegevens worden gebruikt om je op 
de hoogte te houden van onze activiteiten, je te contacteren omtrent vragen over je kind(eren).  
vzw KHO Heide Hasselt houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of 
GDPR, de nieuwe Europese richtlijn omtrent gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking 
treedt. Onze volledige privacyverklaring kan je hier nalezen. 
 
Wie zijn wij 
vzw KHO Heide Hasselt, gevestigd te 3500 Hasselt, Heksenbergstraat z/n, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Identiteit van de organisatie 
vzw KHO Heide Hasselt  
Heksenbergstraat z/n, 3500 Hasselt 
Tel: +32 21 23 67 
www.khoheide.be 
info@khoheide.be 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
vzw KHO Heide Hasselt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact met ons op via info@khoheide.be 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website 
vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen 
van deze privacy verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de 
verwerking zelf. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken:  
voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer,  
e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in 
correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, 
bankrekeningnummer, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, mutualiteit, 
rijksregisternummer. 
 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@khoheide.be. 
 
  



Met welke doelen en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
vzw KHO Heide Hasselt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:   

 het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in 
anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet 
kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van vzw KHO Heide 
Hasselt om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; 

 het u toezenden van informatie, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, 
voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden; 

 het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande 
toestemming; 

U bent niet verplicht om alle gevraagde persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het 
verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
vzw KHO Heide Hasselt verbindt er zich toe dat de verstrekte persoonsgegevens niet zullen worden 
doorgegeven aan derden tenzij dit noodzakelijk is  voor de uitvoering van de dienstverlening, of enig 
gerechtvaardigd of wettelijke belang. 
Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
vzw KHO Heide Hasselt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Het gebruik van cookies & Google Analytics 
Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst 
worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende 
bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker 
op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies 
verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de 
cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw 
internetbrowser. 
 
De website van vzw KHO Heide Hasselt maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service 
die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” 
(tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe 
gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de 
website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website 
gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere 
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 
deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met 
andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw 
browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval 
wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze 
website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor 
de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Duur van de verwerking 
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in 
functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen vzw KHO Heide 
Hasselt en U.  
 



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op 
eenvoudig verzoek. 

 Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen 
van uw persoonsgegevens. Hiervoor kan u contact opnemen met webmaster@khoheide.be. 

 Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al 
dan niet mee te delen aan vzw KHO Heide Hasselt. 
Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te 
verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. vzw KHO Heide Hasselt verbindt zich er toe 
iedere aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken. 

 Recht van verzet: U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

 Recht van overdraagbaarheid: U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een 
gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

 Recht van intrekking van de toestemming: Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw 
voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te 
trekken. 

 Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren 
via webmaster@khoheide.be. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter 
legitimatie. Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste 
links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina. 

 Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de 
Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, 
e-mail: commission@privacycommission.be. 

 
Veiligheid en vertrouwelijkheid 
vzw KHO Heide Hasselt heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en 
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane 
toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden 
alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

In geen geval kan vzw KHO Heide Hasselt aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte 
schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de 
persoonsgegevens. 

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk 
voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw 
identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

Links naar andere websites 
vzw KHO Heide Hasselt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt 
vanop www.khoheide.be door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de 
privacy van andere websites kan verschillen van vzw KHO Heide Hasselt. 

Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud 
van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden. 


