
Privacybeleid 
 
Disclaimer PC Meerosa vzw   
 
Deze website is eigendom van PC Meerosa vzw . 
Contactgegevens: PC Meerosa vzw 
Adres maatschappelijk zetel: Peter Benoitlaan z/n , 2100 Deurne 
E-mail : hallo@pcmeerosa.be 
Ondernemingsnummer BE 0407 596 176 
 
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk 
akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, 
product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele 
rechten en behoren toe aan de PC Meerosa vzw of rechthoudende derden. 
 
Beperking van aansprakelijkheid 
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast 
aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, 
professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
PC Meerosa vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde 
informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze 
inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde 
informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien 
bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal PC Meerosa vzw de 
grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
PC Meerosa vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking 
wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of 
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. PC Meerosa vzw geeft geen 
garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke 
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of 
onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de 
website.  PC Meerosa vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of 
indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te 
wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van 
links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, 



werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het 
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar 
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s 
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
PC Meerosa vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud 
of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk 
gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm 
van schade door het gebruik ervan. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel 
de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 
 
 
 

Privacyverklaring van Meerosa Petanqueclub 
 
1.    Algemeen 

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke 
gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke 
informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader 
van lidmaatschap, identificatie als aangesloten sportclub/sportfederatie of om u op 
de hoogte te houden van de geplande activiteiten . PC Meerosa vzw hecht veel 
waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw 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 gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PC Meerosa vzw  
houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
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; 

• 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 over je 
persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren. 
Als PC Meerosa vzw  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in 
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen 
kan dit via onderstaande 

• Contactgegevens : PC Meerosa vzw  Emailadres: hallo@pcmeerosa.be 
• Adres: Peter Benoitlaan, 2100 Antwerpen (Deurne) 

 
 

2.       Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Jouw persoonsgegevens worden door PC Meerosa vzw  verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden en rechtsgronden : 

• Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (contractuele 
grond) 

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van PC Meerosa vzw  (uitvoering 
overeenkomst) 

• Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en 
uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) 

• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) Voor 
de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens 
van jouw vragen, opslaan, verzamelen en verwerken: 

• Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, 
e-mailadres 

• Rijksregisternummer 
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, 

nationaliteit 
• We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor 

we de gegevens hebben verkregen. 
• Promotie, PR en communicatie waaronder 

• Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s 
(gerechtvaardigd belang) 

• Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming) 
• Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding 

• Clubadministratie (gerechtvaardigd belang) 
• Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,(contractuele 

grond) 
• Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang). 
• Organiseren van niet-sportgerelateerde evenementen (contractuele grond) 
• Het deelnemen aan competities en tornooien 

• Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang) 
• Organisatie van een recreatief sportevenement (contractuele grond) 
 



 
3.       Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee 
we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van 
jouw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit 
wettelijk verplicht en/of toegestaan is. 
Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier toestemming 
voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder 
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking 
daarvan. 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 
 
 
4.       Minderjarigen 

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

PC Meerosa vzw  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. PC Meerosa 
vzw  verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het 
laatste gebruik van deze gegevens. 
 
 
6.       Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

• Alle personen die namens PC Meerosa vzw  van je gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 
• 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. 

 
7.       Je rechten over je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die 
wij ontvangen hebben. Via het hogervermelde adres kun je ons hiervoor contacteren. 
Ook kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een 
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 
jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te 
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
 
8.       Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen 
wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, dit is de 
toezichthoudende instantie op het gebied van de privacybescherming. 
 
 
9.       Wijziging privacyverklaring 

PC Meerosa vzw  kan de privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen 
we een aankondiging doen op onze website.  
De laatste wijziging gebeurde op 7 oktober 2020. 
De naamswijziging van de vzw werd op 25 juli 2021 aangepast. 
  
 


