Privacyverklaring van Stichting Karateschool Yin Yang

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Stichting Karateschool Yin Yang van u
bewaart, met welk doel en op welke wijze deze worden bewaard en hoelang de gegevens worden
bewaard. Voor vragen over of inzage in uw persoonsgegevens kunt u met ons contact op nemen.

Persoonsgegevens
Stichting karateschool Yin Yang verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt,
wanneer u besluit van onze diensten gebruik te maken. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum; geboorteplaats; adresgegevens; telefoonnummer;
e-mailadres; IBAN-nummer; en pasfoto.
Doel
Stichting karateschool Yin Yang verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om met u te kunnen communiceren indien dit nodig is;
- voor het afhandelen van uw maandelijkse contributie via automatische incasso;
- voor het aanmaken van certificaten (alleen bij karateka’s);
- om een karatepaspoort en kwf-pasje aan te maken is de pasfoto nodig.
Wijze van bewaren
De persoonsgegevens worden zowel op papier als digitaal bewaard. De papieren inschrijfformulieren
worden in ordners in een afsluitbare kantoorruimte. De gegevens worden digitaal bewaard op een
harde schijf van een laptop en een back-up op een externe harde schijf. Deze gegevens zijn alleen
van de sportschool in te zien.
Delen van gegevens
Uw telefoonnummer wordt in een berichtengroep gedeeld indien u hiertoe toestemming heeft
gegeven. Het doel van deze groep is om op eenvoudige wijze met u te kunnen communiceren. Deze
groep is voor ouders van de kinderen en karateka’s die bij ons karate les volgen.
Een deel van de persoonsgegevens van karateka’s (voor- en achternaam, woonplaats en
geboortedatum) wordt jaarlijks gedeeld met de Vereniging Nederlandse Kyokushin Karate
Organisatie (NKKO), omdat elke karateka ook lid wordt van deze landelijke karatebond. De NKKO
deelt deze gegevens vervolgens ook met de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG), omdat de
NKKO bij de FOG is aangesloten en onder andere via de FOG een verzekering voor ongevallen tijdens
het beoefenen van de sport is afgesloten.
Bewaartermijn
Karatevereniging Yin Yang vernietigd de persoonsgegevens zeven jaar na het beëindigen van uw
inschrijving door het versnipperen van het papier en het verwijderen van de digitale gegevens van de
harde schijven.

Bijzondere persoonsgegevens
Er worden alleen bijzondere persoonsgegevens verzameld, wanneer karateka’s deelnemen aan
wedstrijden en/of aan trainingskampen. Het gaat dan om de volgende gegevens: lengte en gewicht
(bij wedstrijden); dieetwensen en eventuele medische gegevens (bij trainingskampen). Deze
gegevens worden door u zelf aan ons verstrekt.

Wijze van bewaren
De hierboven vermelde persoonsgegevens worden enkel op papier bewaard wanneer ze ook op
papier zijn aangeleverd. De papieren gegevens worden in een afsluitbare kantoorruimte bewaard. De
gegevens worden digitaal bewaard op een harde schijf van een laptop en een back-up op een
externe harde schijf. Deze gegevens zijn alleen door de administratie-gemachtigde van de
sportschool in te zien.
Delen van gegevens
De gegevens van deelnemers aan wedstrijden worden gedeeld met de organisator van de wedstrijd.
Het gaat hierbij om voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, gewicht en lengte. De gegevens
van deelnemers aan trainingsweekenden worden gedeeld met de sportschool die het weekend
organiseert en het bedrijf van de accommodatie. Het gaat hierbij om voor- en achternaam,
geboortedatum, woonplaats en eventuele dieetwensen en indien nodig medische gegevens.
Bewaartermijn
De papieren bijzondere persoonsgegevens worden na één maand na afloop van de wedstrijd en/of
trainingskamp verwijderd. De digitale bijzondere persoonsgegevens worden na één jaar na afloop
van de wedstrijd en/of trainingskamp verwijderd van de harde schijven.
Media
Tijdens lessen, examens, toernooien, trainingsweekenden etc. kunnen foto's en filmpjes gemaakt
worden door de leraren, begeleiders. Deze kunnen worden gedeeld op de sociale media door
Stichting karateschool Yin Yang, zonder naamsvermelding. Alleen indien de gefotografeerde/filmde
dat zelf toestaat, wordt deze eventueel “getagd”.
In officiële verslagen/nieuwsberichten betreffende uitslagen van toernooien, activiteiten worden wel
volledige namen vermeld. Desgewenst kunt u, bij aanvang van uw lidmaatschap, aangeven niet
gefotografeerd, gefilmd of vermeld te willen worden.
Het maken van foto- en/of filmopnames door anderen dan de leraren van de sportschool is tijdens
de lessen niet toegestaan. Dit is wel toegestaan tijdens de karate-examens .
Indien u heeft aangegeven hier bezwaar tegen te hebben, zal hier rekening mee worden gehouden.
Let op, indien u 18 jaar en ouder bent moet u hier zelf rekening mee houden.
Stichting Karateschool Yin Yang is niet verantwoordelijk voor het delen van foto en/of filmmateriaal
dat door anderen is opgenomen en gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Karateschool Yin
Yang. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar kyokusyinyang@gmail.com.
U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reactie op uw verzoek. Stichting
Karateschool Yin Yang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Contactgegevens
Stichting Karateschool Yin Yang
Shihan Gerard van Kessel
06-22771798
Kyokusyinyang@gmail.com
www.kyokusyinyang.nl

