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Algemeen

De Leuvense Universitaire Aero-Club vzw – hierna genoemd “LUAC”, “de club”, “wij” of “we” – streeft
ernaar de privacy en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die verwerkt worden in verband met
het lidmaatschap van haar leden, deelnemers aan haar activiteiten en haar zakenrelaties – hierna
genoemd “jij” of “je” – te beschermen.
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. LUAC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
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 types persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;



de verwerking van je persoonsgegevens beperken 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 omtrent je persoonsgegevens, je
hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Van jou verwachten we de nodige medewerking om ook op het vlak van informatieverwerking een
vlotte samenwerking met LUAC te garanderen; m.a.w.:


dat je ten allen tijde correcte en volledige informatie verstrekt;



dat je deze informatie tijdig (d.w.z. binnen de in het clubreglement gestelde termijnen) bezorgt;



dat je alle wijzigingen (bvb. van contactgegevens) spontaan en op tijd doorgeeft.

LUAC is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien 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:
Leuvense Universitaire Aero-Club vzw
Herendreef 24
3001 Heverlee
info@luac.be
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Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We onderscheiden vier groepen van wie we persoonsgegevens verwerken:


de LUAC leden (gewone leden, ereleden en introductieleden);



de leden van de gesloten LUAC groepen op sociale media (deels sympathisanten die geen lid
van LUAC zijn);



iedereen die (mee)vliegt in toestellen van de club zonder lid te zijn (gasten van onze leden);



leveranciers en medewerkers van organisaties met wie we professionele contacten hebben.
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Welke gegevens verwerken we?


Van leveranciers en medewerkers van organisaties met wie we professionele contacten
hebben: de gebruikelijke contactgegevens nodig voor het onderhoud van de professionele
relatie.



Van mensen die (mee)vliegen in toestellen van de club zonder lid te zijn: je naam en
hoedanigheid aan boord van de zwever tijdens de vlucht.



Van de leden van de gesloten LUAC groepen op sociale media: gegevens die nodig zijn om je
lidmaatschap van de groep te beheren, en eventuele persoonlijke content geplaatst/gedeeld
door de groepsleden. Enkel content geplaatst door LUAC leden valt onder de
verantwoordelijkheid van LUAC.



Van de LUAC leden: gegevens die je zelf bezorgd hebt, en gegevens die ontstaan door je
lidmaatschap en deelname aan de LUAC activiteiten.



Van de bezoekers van de LUAC website(s): op de publieke site worden geen cookies of
soortgelijke technologieën gebruikt. Van deze bezoekers worden dus geen gegevens
verzameld. Op de interne site(s) die enkel door de leden kunnen gebruikt worden kunnen we
gebruik maken van cookies om het gebruiksgemak van de site(s) onder bepaalde
omstandigheden te verbeteren.

Welke wettelijke grond hebben we om je gegevens te verwerken?


Toestemming: door het lidmaatschap van LUAC te aanvaarden, of het lidmaatschap van een
of meerdere gesloten LUAC groepen op sociale media te aanvaarden, of mee te vliegen met
LUAC zwevers, of een zakenrelatie aan te gaan met LUAC ga je uitdrukkelijk akkoord met het
delen van bepaalde informatie binnen LUAC (en desgevallend binnen de gesloten LUAC
groepen op sociale media) en de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in
deze privacyverklaring.



Contractuele grond: een deel van de verwerking is noodzakelijk voor het beheren van je
lidmaatschapsovereenkomst en het aanbieden van diensten zoals vliegopleiding en
persoonlijke verzekering. De gegevens van leveranciers en medewerkers van organisaties
met wie we professionele contacten hebben worden eveneens verwerkt op basis van
contractuele grond.



Gerechtvaardigd belang: een deel van de verwerking is noodzakelijk om het correct gebruik
van het LUAC materiaal te waarborgen, er voor te zorgen dat de veiligheid in de club niet in
het gedrang komt, en te zorgen dat de werking van de club conform de wettelijke vereisten
verloopt.



Wettelijke verplichting: bepaalde informatie wordt opgevraagd en verwerkt om aan
specifieke wettelijke verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld je rijksregisternummer in het
kader van de subsidiëring van de sportfederaties en de vzw wetgeving; je naam en
hoedanigheid aan boord van zwevers in het kader van het verplicht bijhouden van
vluchtgegevens in logboeken van vliegvelden, toestellen en piloten.



Vitaal belang: bepaalde informatie zoals bijvoorbeeld je noodcontact gegevens worden
verwerkt in je eigen belang opdat de club gepaste actie zou kunnen ondernemen bij een
gebeurlijk ongeval.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door LUAC verwerkt, primair ten behoeve van de doeleinden
noodzakelijk of nuttig voor de werking van de club, zoals:


algemene ledenadministratie



studentenvoordelen aanbieden aan leden



aansluiting van leden bij de sportfederatie



verzekering van de leden tegen sportongevallen



aan wettelijke verplichtingen vzw voldoen



aan de luchtvaartreglementeringen voldoen



interne werking van de club ondersteunen



administratie kostenaanrekeningen en onkostenvergoedingen
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registratie en homologatie van sportieve prestaties



planning en registratie van de vliegactiviteiten



vliegopleiding organiseren



vliegveiligheid waarborgen



toegang tot informatie beheren



toegang tot lokalen, kasten, aanhangwagens enz. beheren



toelatingen voor het gebruik van zwevers beheren



promotie en aantrekken van nieuwe leden (voor dit doel betreft het enkel de contactgegevens
van de mensen die officieel aanspreekpunt zijn in de club)



communicatie via een gesloten facebook groep aanbieden aan leden en sympathisanten



communicatie via een whatsapp groep aanbieden aan leden



communicatie via interne websites aanbieden aan leden



communicatie via klassieke middelen (post, telefoon, mail) mogelijk maken binnen de club



communicatie met familie/vertegenwoordigers van leden mogelijk maken in geval van nood

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de
hierboven vernoemde doelstellingen, noodzakelijk of nuttig voor de werking van de club, zoals:


identificatiegegevens 1: naam en voornaam



identificatiegegevens 2: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit



identificatiegegevens 3: rijksregisternummer



identificatiegegevens 4: wachtwoorden bij LUAC



contactgegevens 1: adressen, telefoonnummers, e-mailadressen e.d.



contactgegevens 2: naam, telefoonnummer, e-mailadres van een persoon te verwittigen in
geval van nood



contactgegevens 3: bankrekening



fysieke beschrijving: grootte, gewicht



beeldmateriaal: (digitale) foto's



studiegegevens: studentenstatuut
sportkaart KU Leuven)



vliegvergunningen: zweefvliegvergunning,
certificaat (incl. geldigheidsperiodes)



rijbewijs: nummer en categorie



toelatingen: vliegen (type ratings), rijden met aanhangwagens, toegang tot kasten en
gebouwen (sleutels), gegevenstoegang



aansluitingen: LUAC lidmaatschap, LVZC aansluiting, persoonlijke verzekering, facebook
groep, whatsapp groep



vliegopleiding: ATO registratienummer, leerlingendossier, opleidingsboekje



sportieve prestaties: FAI proeven en brevetten



vluchtgegevens: vliegreservaties, gebruik toestellen, logboekgegevens, loggerfiles



veiligheidsbeleid: verslagen van accidenten en incidenten



functies en activiteiten: verantwoordelijkheden, deelname aan activiteiten, werkuren,
(verplaatsings)onkosten, berichten



financiële gegevens: stortingen en kostenaanrekening op persoonlijke lopende rekening

(onderwijsinstelling,

studierichting,

radiovergunning,

studentenkaart,

bevoegdheden,

medisch

Gevoelige persoonsgegevens zoals gegevens betreffende lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand, raciale of etnische gegevens, seksuele geaardheid, gerechtelijke gegevens en dergelijke
worden door LUAC niet verwerkt.
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Wie verwerkt de gegevens?

7.1

Verwerking door LUAC zelf

Al naargelang de categorie van de gegevens worden deze binnen LUAC verwerkt door de hiertoe
volgens de Europese en nationale regelgeving, de LUAC statuten en het reglement van inwendige
orde bevoegde organen en/of leden.
7.2

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Sommige gegevens zullen daarom binnen het kader van onze clubadministratie doorgegeven worden
aan organisaties waarmee LUAC direct of indirect verbonden is, van deel uitmaakt of tegenover
dewelke we een informatieplicht hebben, zoals bvb. verzekeringsmaatschappijen, web hosting
providers, de KU Leuven, de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw (LVZC), de ‘LVZC vzw
Opleidingsorganisatie’, de Koninklijke Belgische Aero-Club vzw (KBAC), de Fédération Aéronautique
Internationale, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO), het Belgisch Staatsblad.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of
toegestaan is, zoals bvb. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Zo zullen wij bvb.
je gegevens niet doorgeven voor reclamedoeleinden.
Wij kunnen echter persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.
Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond vóór de intrekking daarvan.
8

Minderjarigen

Binnen het kader van de ledenadministratie verwerken wij alleen persoonsgegevens van personen
jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s) of wettelijke
vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt gegeven samen met de lidmaatschapsaanvraag.
9

Bewaartermijn en toegankelijkheidstermijn

De termijnen gedurende dewelke LUAC persoonsgegevens bewaart en deelt zijn bepaald in functie
van het doel waarvoor deze gegevens verstrekt zijn en volgens wat op grond van de wet is vereist.
De toegankelijkheid van gegevens binnen LUAC is ook gesegmenteerd in categorieën volgens de
groep die recht heeft op inzage en verwerking van de gegevens. Zo zijn er toegankelijkheidstermijnen
die bepalen wanneer de toegang tot de informatie ingeperkt wordt.
Enkele voorbeelden van termijnen:


Na het beëindigen van je lidmaatschap blijft alle informatie nog 12 maanden online op de LOL
(het paswoord beschermd gedeelte van de LUAC website) en heb er je via je LOL account
nog toegang toe. Dit om de continuïteit te waarborgen voor wie in een toestand van tijdelijke
lidmaatschapsonderbreking zit (bvb. laattijdige betaling van het lidgeld of wie een sabbat jaar
neemt).



Persoonlijke rekeningen worden afgesloten 18 maanden na het beëindigen van het
lidmaatschap.



Spaarpunten (omzetting van gepresteerde werkuren) vervallen niet; de spaarpuntenrekening
blijft onbeperkt bewaard.



Vluchtgegevens maken deel uit van logboeken en blijven onbeperkt bewaard.



Het dossier van leerlingen blijft minstens 3 jaar bewaard na het beëindigen van de opleiding
(wettelijke vereiste). Indien de leerling(e) zijn/haar lidmaatschap niet verlengt, zal dit
beschouwd worden als de beëindiging van de opleiding. Wanneer de opleiding volledig is
afgesloten worden alle documenten op het secretariaat van de LVZC gearchiveerd.
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Nadat informatie van de LOL gehaald wordt, komt zij in het club-archief terecht en wordt enkel
nog gebruikt voor historisch onderzoek, statistische doeleinden, en om vragen van de
betrokken oud-leden of in voorkomend geval van onze verzekeringspartners of van de
gerechtelijke of fiscale autoriteiten te beantwoorden (voor zover wettelijk voorzien).



De bewaartermijn van gegevens die aan derden verstrekt zijn (verzekering, LVZC, KBAC,
KU Leuven, KBO, Staatsblad enz.), valt onder de verantwoordelijkheid van deze externe
partners.

10 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

zijn

genomen

om



Alle personen die namens LUAC van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn, behoudens
wat onder 7.2 vermeld wordt, gehouden tot geheimhouding daarvan.



We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;



Bovendien hanteren wij voor de online gegevens een systeem van toegangsrechten op
verschillende niveaus, dat er voor zorgt dat enkel gerechtigde personen je gegevens kunnen
inkijken en verwerken. Dus niet alle leden hebben toegang tot alle informatie.



We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;



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 leden en externe partners zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

11 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, correctie of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen
hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers.
Als wij om een of andere reden op dergelijke verzoeken niet kunnen ingaan, zullen we je een
gemotiveerd antwoord bezorgen.
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.
12 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 Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
13 Wijziging privacyverklaring
LUAC kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 1 december 2018.
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