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Charter voor de bescherming van persoonsgegevens 

 
De Koninklijke Belgische Baseball en Softball Federatie (KBBSF) is een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke 
zetel gevestigd op de Boechoutlaan 9, B-1020 Brussel. 
 
In het kader van het beheer en de organisatie van de nationale baseball en softball competities, centraliseert de KBBSF de 
persoonlijke gegevens van de liga’s die ermee verbonden zijn, namelijk :  

o de Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw ; 
o la Ligue Francophone Belge de Baseball et Softball asbl. 

 
Deze persoonlijke gegevens zijn nodig voor het beheer van officiële KBBSF-competities, -wedstrijden en -evenementen; met 
name voor de identificatie van spelers op gebied van licentie en verzekering, voor het beheer van officials en voor het opmaken 
van wedstrijdstatistieken.  
 
Bovendien kunnen foto’s en/of video’s, gemaakt in het kader van spelacties, gebruikt worden voor promotionele doeleinden.  
 
Verzamelde persoonlijke gegevens 

o Naam & Voornaam 
o Geboortedatum 
o Adres 

o Telefoon 
o E-mail 
o Foto 

 
Bewaartermijn van gegevens 
De gegevens worden alleen bewaard voor het lopende kalenderjaar. 
 
Gegevensopslag 
De gegevens worden opgeslagen in een database die gekoppeld is aan de website van de KBBSF, gehost door OVH.nl 
 
Toegang tot gegevens 
De gegevens zijn toegankelijk voor de administrators van de KBBSF en voor de leden van KBBSF-commissies met een legitiem 
belang (bijv. de tuchtcommissie). Om spelers op het terrein te kunnen identificeren, worden de namen, voornamen en foto’s van 
spelers beschikbaar gesteld aan scheidsrechters en scorers, evenals aan coaches die daarom vragen. Dit via een mobiele 
applicatie om de database te raadplegen op afstand. Deze toegang is beveiligd en moet jaarlijks aangevraagd en vernieuwd 
worden. 
 
In geen geval worden persoonlijke gegevens gedeeld met derden. 
 
U kunt te allen tijde informatie over u openen, wijzigen, corrigeren of verwijderen door contact op te nemen met de Liga waarbij 
u bent aangesloten. Vragen over het beheer van uw persoonlijke gegevens op KBBSF-niveau kunnen worden gericht aan: 
 
Data Privacy Officer : Jérôme LEGRIS, +32 497 147 108, e-mail:  privacy@kbbsf.be 
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