
      

 

Lennik 

Beste leden,  

 
 

Door je lidmaatschap van de Black Lotus Kung-Fu club Lennik beschikt de club over een aantal 

gegevens over jou die we nodig hebben om onze activiteiten als vereniging te kunnen uitvoeren. In 

het kader van de nieuwe privacywetgeving (GDPR) die sinds 25 mei geldt, willen we je: 

 

1) meedelen over welke gegevens de club precies beschikt, wat ermee gebeurt en waarom 

2) je toestemming vragen om digitale foto’s over onze activiteiten met elkaar te delen volgens een 

aantal goede afspraken. 

 

1) Wanneer je lessen volgt in de kung-fu club of in de club/bond traint, bewaart het bestuur deze 

gegevens van jou: 

• Naam en voornaam 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• Geboortedatum 

• Startjaar lidmaatschap 

• E-mailadres of dit van je ouders 

• Geslacht 

• Gegevens van te verwittigen persoon bij ongeval en gegevens van je huisdokter. 

 

Deze gegevens gebruikt de club om met jou te communiceren over de activiteiten, trainingen en om 

je te kunnen verzekeren tijdens onze activiteiten of trainingen. Je kunt deze gegevens op elk 

moment inkijken en actualiseren.  

 

2) Om foto’s van onze activiteiten met elkaar te kunnen delen en toch maximaal rekening te houden 

met ieders privacy, willen we voortaan gebruik maken van het online platform Gimme waarop 

foto’s kunnen toegevoegd worden en iedereen die les volgt in de club de foto’s kan raadplegen. De 

foto’s blijven er voor iedereen gedurende 90 dagen beschikbaar. Om toegang te krijgen, meldt je je 

aan via https://welcome.gimme.eu/. Na registratie zoek je naar “Black Lotus Lennik”. Daar vraag je 

toegang tot het kanaal “Sporters”. Vervolgens zal je aanvraag worden aanvaard door een 

bestuurslid. Naast het intern delen van foto’s willen we graag een beperkte selectie van deze foto’s: 

  

https://welcome.gimme.eu/


met het brede publiek delen ter promotie en communicatie van de activiteiten van onze club. Dat 

kan onder meer (maar niet uitsluitend) door foto’s ter beschikking te stellen van pers, publicatie op 

Facebook, onze site… 

 

Foto’s die publiek gemaakt worden op één van de twee bovenvermelde manieren zullen steeds 

beperkt blijven tot wat kan bijdragen aan berichtgeving over de activiteiten. Alles wat daarbuiten 

valt (zoals toogmomenten achteraf) beschouwen we als behorend tot ieders privésfeer. 

 

 

Nee, ik stem niet in met de hierboven onder punt 2 beschreven manier waarop de Kung-Fu 

club Black Lotus zal omgaan met foto’s waarop ik ben afgebeeld.  

 

 

Naam: 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

Dit document moet worden terugbezorgd aan Wim De Boeck. Dat kan persoonlijk of via e-mail (in 

dat geval als een ingescand gehandtekend document). 


