Disclaimers te gebruiken door de afdelingen
Een disclaimer is een kort tekstje dat uitlegt waarom de S-Plusafdeling persoonsgegevens
opvraagt en welke rechten de betrokkenen hebben. Daarna kunt u verwijzen naar de volledige
verklaring op de website : www.s-plusvzw.be (klik op de knop ‘privacy disclaimer’).
Te gebruiken in alle communicatie (print + email) telkens u als afdeling persoonsgegevens
opvraagt van leden/deelnemers en u deze gegevens verwerkt.
Wanneer “verwerkt” u nu juist die persoonsgegevens? Dit houdt ongeveer alles in. Zowel het
verzamelen, delen, doorgeven, analyseren, gebruiken, opslaan of onderzoeken van die gegevens
is een verwerking, voor zover dit op systematische en professionele wijze gebeurt.
Vb.: Als je een naam op een papiertje schrijft voor privégebruik, is dat geen verwerking.
Schrijf je die naam op een papiertje om te gebruiken voor S-Plus, is dat wel een verwerking.
DISCLAIMER TE GEBRUIKEN OP INSCHRIJVINGS-/DEELNAMEFORMULIER ACTIVITEIT
S-Plus vzw neemt uw privacy ernstig. De contactgegevens die u hebt gedeeld in het kader van uw
inschrijving/deelname worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuws, verdere
activiteiten, onze werking, of wijzigingen in het evenement. U heeft het recht om uw gegevens te laten
verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw gegevens te laten beperken, stop te laten
zetten of te verwijderen, via privacyvzw@socmut.be. U vindt onze uitgebreide privacyverklaring terug op
www.s-plusvzw.be door op de knop ‘privacy disclaimer’ te klikken.

DISCLAIMER TE GEBRUIKEN BIJ INSCHRIJVING LID
S-Plus vzw neemt uw privacy ernstig. De gegevens die u hebt gedeeld in het kader van uw lidmaatschap
worden uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van een kwalitatief, voldoende en efficiënt lidmaatschap.
U heeft het recht om uw gegevens te laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw
gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via privacyvzw@socmut.be. Indien
noodzakelijk voor uw hulp- & dienstverlening, deelt de afdeling uw relevante persoonsgegevens mee aan
andere diensten binnen de vzw. U vindt onze uitgebreide privacyverklaring terug op www.s-plusvzw.be
door op de knop ‘privacy disclaimer’ te klikken.

DISCLAIMER TE GEBRUIKEN OP DEELNAMEFORMULIER WEDSTRIJD
S-Plus vzw neemt uw privacy ernstig. De gegevens die u hebt gedeeld op dit formulier worden
uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van een eerlijk, vlot wedstrijdverloop en om u op de hoogte te
houden van nieuws, verdere activiteiten of onze werking. U heeft het recht om uw gegevens te laten
verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw gegevens te laten beperken, stop te laten
zetten of te verwijderen, via privacyvzw@socmut.be. U vindt onze uitgebreide privacyverklaring terug
op www.s-plusvzw.be door op de knop ‘privacy disclaimer’ te klikken.

LIDKAART S-PLUS (NATIONAAL)
S-Plus vzw neemt uw privacy ernstig. De gegevens die u hebt gedeeld in het kader van uw lidmaatschap
worden uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van een kwalitatief, voldoende en efficiënt lidmaatschap.
U heeft het recht om uw gegevens te laten verbeteren, hiervan inzage te vragen, de verwerking van uw
gegevens te laten beperken, stop te laten zetten of te verwijderen, via privacyvzw@socmut.be. U vindt
onze uitgebreide privacyverklaring terug op www.s-plusvzw.be via de knop ‘privacy disclaimer’.

