Aan de toegetreden en werkende leden van de vzw DFT,

Om te kunnen voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving enerzijds en jullie
vertrouwen niet te schaden aangaande jullie persoonsgegevens anderzijds, geven wij graag volgende
richtlijnen.
De persoonlijke gegevens van een lid van de vzw DFT zijn vertrouwelijk opgeslagen op een Google
Cloud, wetende dat deze Google Cloud GDPR compliant is. Deze gegevens zijn enkel en alleen
toegankelijk door de volgende personen, Voorzitter Eddy Erpels, secretaris Irène Bally,
penningmeester Erik Verschueren en de jeugdverantwoordelijke Ingrid Baelus.
Deze persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derde partijen die niet
gerelateerd zijn aan de vzw DFT. Uitzondering hierop zijn Breedbeeld ( het vroegere CVB) en FGA.
De reden hiervan is dat wij met de vzw DFT zijn aangesloten bij deze twee groepen en hier enerzijds
verzekering BA alsook workshops, vormingen enz. kunnen genieten. Let wel, ook deze verenigingen
dienen de regels van GDPR te respecteren.
De leden van DFT vzw gaan hierbij akkoord dat hun gegevens op deze manier worden behandeld, en
hierbij mail wensen te ontvangen zij het wel club gerelateerde data, waaronder verslagen, en andere
kennisgevingen.
De gegevens zoals een pasfoto en een club gerelateerd e-mail adres is zichtbaar op de website van de
vzw DFT zonder dat je bent aangemeld. Elke bezoeker kan dus deze gegevens (pasfoto en e-mail adres)
bekijken. Om de overige gegevens van de leden te bekijken dien je je aan te melden met een geldige
gebruikersnaam en beveiligd met een wachtwoord. Deze gegevens zijn dus niet toegankelijk voor
buitenstaanders.
Het e-mailadres dat wordt gebruikt binnen de vereniging heeft de volgende structuur;
voornaam.achternaam@dftvzw.be . Dit adres zal worden doorgelinkt naar het persoonlijke adres van
een desbetreffend lid. Dit betekent dat bij het verlaten van de vereniging het technisch onmiddellijk
mogelijk is om dit adres te verwijderen op de DFT server, waardoor er geen enkele DFT vzw mail nog
toekomt op het persoonlijk adres van de leden. Op aanvraag is het mogelijk om de gegevens van de
mailserver te bekomen zodanig je de mails kan ontvangen in je persoonlijk e-mail programma (live
mail, outlook enz.)
Alle beeldmateriaal dat wordt bezorgd aan de vzw DFT kan en mag vrij gebruikt worden binnen de
vereniging. Let wel er zal nooit beeldmateriaal van eender welk lid binnen de vzw gebruikt worden
t.b.v. commerciële doeleinden.
Als lid van de vzw DFT ga je akkoord met bovenstaande richtlijnen.

Het bestuur

