PRIVACYVERKLARING
Arena hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze
persoonsgegevens worden verwerkt door Arena NV, met maatschappelijke zetel te Nerviërslaan 85/Bus
2 te 1040 Brussel (arena@arena-nv.be) in overeenstemming met de Algemene Verordering
Gegevensbescherming 2016/679 (“GDPR”).
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, hieromtrent nog vragen hebt, kan u contact
opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Arena op het hogervermeld adres.
Elk aangesloten lid van uw federatie en/of club kan genieten van de waarborgen die door Arena
verstrekt worden. Arena verzamelt uw persoonsgegevens bij verzoeken om tegemoetkomingen,
wanneer u een aangifteformulier “Lichamelijke ongevallen”, “Burgerlijke aansprakelijkheid” of
“Rechtsbijstand” indient. Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van het
verzekeringscontract tussen Arena en uw federatie en/of club, meer bepaald voor Claims Management.
Arena verwerkt tevens persoonsgegevens om uitkeringen terug te vorderen of zijn wettelijke
verhaalsrecht uit te oefenen. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt
voor de hierboven beschreven doeleinden: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats,
geslacht, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, nationaliteit,
rijksregisternummer, beroep, foto’s en URL’s. Arena verwerkt tevens uw gezondheidsgegevens,
waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming via het aangifteformulier gevraagd wordt.
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen maken wij uiteraard de
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de
verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals
bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Wij verstrekken geen persoonsgegevens
aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken, in het bijzonder tot
het einde van de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en het einde van de contractuele
aansprakelijkheid.
U heeft het recht om kosteloos de inzage, een kopie, de aanpassing van uw persoonsgegevens of het
wissen van onjuiste/onvolledige of irrelevante persoonsgegevens te vragen. Tevens kunt u bezwaar
indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Wij zullen u vragen om
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking en Arena beschikt over een Privacy policy, waarvan u op
verzoek een kosteloze kopie kunt bekomen. Indien u op eender welk moment deze rechten wenst uit
te oefenen bij Arena, kan u ons een brief of een e-mail (zie hoger) met een bewijs van uw identiteit
toesturen.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij u om direct
contact met ons op te nemen. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit
(GBA),
Drukpersstraat
35
te
1000
Brussel
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

