
 

BESCHERMING PRIVACY 
POLITIEK VAN DE CVBA ROYALE UNION SAINT- GILLOISE                                

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor de Club van het allerhoogste belang. 
Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.Identiteit en 
contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke. 
Identiteit en contact gegevens 
 De Club is een Belgische onderneming met vestiging te 1190 Brussel, Brusselsesteenweg, 223 en 
geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer . 0417144938   Onze 
contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website.                                                                                  
De Club is gekwalifiicieerd als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving 
Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden 
vermeld in deze Privacy Policy.  
 Persoonsgegevens   
 De Club zal  de volgende persoonsgegevens over u verwerken:                                                            
naam, voornaam, geboorte datum, woonplaats, e-mailadres; IP adres, sociale media account 
informatie, waaronder foto’s, rekeningnummer enDoeleinden van de verwerking.                           
De Club zal uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: afsluiten van aan- en 
verkoopscontracten m.b.t. tickets of abonnementen, producten en diensten van de club en/of 
strategische partners/sponsors, registratie  van een bankrekening on line voor gebriuk van on line 
services, website, webshop, mobile applicaties, enz. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren 
indien Wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de 
doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.                                                                
  Wettelijke basis                                                                                                                                                        
 U gaat expliciet akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die door 
de Club werden aangegeven in deze Privacy Policy, door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of 
door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw 
toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid 
van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de 
intrekking van de toestemming.                                                                                                                                       
Het versturen van commerciële berichten (direct marketing) via bijvoorbeeld e-mail of SMS, is in 
sommige gevallen toegestaan zonder dat u uw toestemming hiervoor heeft verleend, bijvoorbeeld 
omdat deze berichten gelinkt zijn aan vorige contacten met u of omdat u uw interesse voor de 
producten van de Club heeft geuit. U mag Ons te allen tijde  melden dat u niet langer direct 
marketing berichten wenst te verkrijgen (uitschrijven).  



Ontvangers van Persoonsgegevens 
De Club  mag uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en 
partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, zoals 
maar niet beperkt tot krediet kaart en betalingsdienstverleners, leveringsdiensten, direct marketing 
dienstverleners, etc. 
De Club mag uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien hij hiertoe 
verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken (bijvoorbeeld 
maar niet beperkt tot stadionverboden).  
In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen de organisatie van de Club mag hij uw 
Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen. 
Doorgifte van Persoonsgegevens 
 De Club zal uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte. 
Periode waarbinnen Wij Persoonsgegevens zullen bewaren 
De Club zal uw persoonsgegevens bewaren gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u zijn 
diensten gebruikt, voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of voor zo lang 
als de Club wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren. De Clubj zal in ieder geval 
uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren van zodra u uw account verwijdert.  

Uw Rechten 

In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om 
(a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken,                            
(b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen 
de verwerking van u persoonsgegevens,                                                                                                 
(c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen 
(d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, www.privacycommission.be).                                                  
U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar rusg@rusg.be of via een 
gelijkaardige technische oplossing die op de website werd geïmplementeerd.  

Minderjarige 

Indien U minder dan 16 jaar oud bent, gelieve de toestemming te vragen aan uw ouders of 
verantwoordelijke persoon voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. 
Wijzigingen aan deze Privacy Policy 
De Club houd het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. De Club zal iedere 
gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in 
overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy. 
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