Verklaring van vertrouwelijkheid van de vzw Belgische Modelluchtvaart Liga
(BML)
Betreft de toepassing van Besluit EU 2016/679 van 27 april 2016 voor de bescherming van
personen en goederen betreffende het beheer van gegevens
Beheer van persoonlijke gegevens van personen belast met een administratieve of sportieve
functie
De persoonlijke gegevens van de leden alsook de persoonlijke gegevens van personen die
belast zijn met een administratieve of sportieve functie van de BML worden uitsluitend
gebruikt teneinde het functioneren van de vereniging te vrijwaren. Ze zullen nooit zonder
toestemming worden doorgestuurd aan derde partijen voor commerciële doeleinden. De BML
doet er alles aan om deze gegevens met de nodige voorzichtigheid, en op een
verantwoordelijke en veilige manier te hanteren.
Beheer van persoonlijke gegevens van personen met een sport licentie
De personen die luchtmodelbouw competitie beoefenen kunnen van de BML een sportlicentie
van de Fédération Aéronautique Internationale (FAI) krijgen. De FAI is een internationale
organisatie zonder winstoogmerk waarvan de maatschappelijke zetel in Zwitserland gevestigd
is. Voor de erkenning van deze licenties, worden de persoonlijke gegevens (naam, voornaam
adres, nationaliteit, geboortedatum, e-mail) van deze personen, die de BML doorgestuurd
kreeg van de Association d’Aéromodélisme (AAM) en de Vereniging voor
Modelluchtvaartsport (VML), doorgestuurd naar de FAI.
Openbaarmaking van de persoonlijke gegevens aan derde partijen
De persoonlijke gegevens (naam, voornaam, postadres, e-mail, telefoonnummers) van de
personen belast met een functie binnen de BML, worden gepubliceerd op de website van de
BML (www.belairmodels.be). De gegevens van de dragers van een FAI sportlicentie zijn enkel
toegankelijk op de website van de FAI via een beveiligde en persoonlijke toegang.
Beveiliging van de persoonlijke gegevens
De BML nam technische en organisatorische voorzorgen om de databanken, die persoonlijke
gegevens bevatten, te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en tegen ongeoorloofd gebruik,
alsook tegen verlies of vervreemding van deze gegevens. In geval van verlies van gegevens of
datalekken, zal de BML de geïnteresseerde partijen zo snel mogelijk verwittigen.
De BLM is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die haar wordt toevertrouwd.
Indien u vragen heeft, na kennis genomen te hebben van deze vertrouwelijkheidsverklaring,
kan u contact opnemen met de vzw BML, Montoyerstraat 1, bus 29, B-1000 Brussel, België –
voorzitster Paulette Halleux, tel. 02 721 13 01 – email phalleux@skynet.be.
Fotos
Er kunnen sfeerfotos of groepsfotos worden genomen tijdens activiteiten van de BML.
De leden zijn geïnformeerd dat deze fotos kunnen verschijnen in verslagen en interne
documenten op de website en publicaties van de BML, de VML en de l’AAM.
Uw recht tot inkijken, verbetering en verwijdering van uw gegevens
U beschikt over het recht tot inkijken, verbetering en verwijdering van uw gegevens.
Hiervoor volstaat het om een getekende en gedateerde vraag over te maken aan het
secretariaat van de BML, vergezeld van een kopij van uw identiteitskaart. Zo niet behoudt
de BML de gegevens van leden 15 jaar nadat ze geen lid meer zijn, of tot overlijden.
Autoriteit voor de beveiliging van gegevens
Indien u een klacht heeft betreffende het beheer van uw persoonlijke gegevens, vragen
wij u om contact op te nemen met de BML. U heeft ten alle tijden het recht om een
klacht neer te leggen bij de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de

beveiliging van de persoonlijke gegevens. Voor België is de Commissie inzake de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer het controleorgaan voor deze materie.
Vertrouwelijkheidspolitiek betreft onze website
U kan de BML website raadplegen (www.belairmodels.be) zonder ons uw persoonlijke
gegevens over te maken.
Wij registreren gegevens betreffende de verbinding dat u maakt met onze website, alsook
betreft het programma en toestel dat u gebruikt om deze verbinding tot stand te brengen.
Deze gegevens bevatten onder meer uw IP adres, het tijdstip waarop u de verbinding tot
stand bracht, het type van webbrowser, het merk van het toestel en de webpagina’s die u
bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische en analytische doeleinden,
teneinde de kwaliteit van onze website en onze diensten te verbeteren. Deze gegevens
kunnen eveneens gebruikt worden om het aanbod op de website aan te passen aan nieuwe
potentiële vereisten.
Wanneer u een verbinding maakt met de website van de BML, kunnen er één of meerdere
« cookies » worden geïnstalleerd in uw webbrowser. Dit laat ons toe u te herkennen als
gebruiker van onze website en om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
De website van de BML bevat links naar websites die niet worden beheerd door de BML.
Deze links worden ter informatieve titel gecommuniceerd. Wij raden u aan om, tijdens
uw bezoek aan deze websites, minutieus kennis te nemen van hun
vertouwelijkheidspolitiek.
Wijziging van deze verklaring van vertrouwelijkheid
De BML kan ten alle tijden deze verklaring van vertrouwelijkheid aanpassen. Er zal een
verwittiging verschijnen op de website van de BML wanneer deze wijziging in voege
treden.
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