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Privacyverklaring 
 

Dit is de privacyverklaring van: 

 

Judoclub Bunde 

Papenweg 92 

6241BW Bunde 

bestuur@judoclubbunde.nl  

 

Grondslag 

Judoclub Bunde verwerkt alle gegevens op basis van een overeenkomst, behalve 

persoonlijke bijzonderheden, dit verwerken wij op basis van toestemming. Vraag: en 

de website, facebook, Geulbode etc. dan? 

 

Gegevens 

Judoclub Bunde deelt deze gegevens niet met andere partijen buiten Judobond 

Nederland. 

 

Judoclub Bunde deelt deze gegevens niet met instanties buiten de EU, noch met 

landen binnen of buiten de EU.  

 

Judoclub Bunde gebruikt aan haar gegeven gegevens niet voor profilering en/of 

automatische besluitvorming. 

 

Judoclub Bunde heeft de gevraagde gegevens van het inschrijfformulier nodig voor 

het kunnen bijhouden van haar ledenadministratie. Bij het niet verstrekken van deze 

gegevens kunnen we de inschrijving niet accepteren. Het is wel mogelijk om geen 

toestemming te geven voor het publiceren van beeldmateriaal waarop een lid van 

Judoclub Bunde te zien is. 

 

Ledenadministratie 

Judoclub Bunde gebruikt de naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, 

telefoonnummer, JBN-paspoortnummer en graduatie gegevens voor: 

 Een ledenadministratie: 

 Niet-frequente communicatie over: 

o Vakantielessen; 

o De algemene leden vergadering (ALV); en 

o Communicatie over andere activiteiten van Judoclub Bunde . 

 Incidentele communicatie in geval van calamiteiten, bijvoorbeeld bij: 

o Lesuitval; 

o Een ongelukje. 
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Judoclub Bunde gebruikt de naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, 

JBN-paspoortnummer en graduatie gegevens voor het inschrijven van haar leden bij 

de Judobond Nederland. 

 

Judoclub Bunde deelt de graduatie gegevens met de Judobond Nederland. 

 

Judoclub Bunde zal deze gegevens bij uitschrijving als lid verwijderen. ?? kunnen wij 

dat? 

 

Debiteurenadministratie 

Judoclub Bunde gebruikt de naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en 

telefoonnummer voor haar debiteurenadministratie. 

 

Judoclub Bunde bewaart deze gegevens, voor een periode van 7 jaar na uitschrijving 

als lid.  

 

Alumniadministratie 

Judoclub Bunde gebruikt naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer 

voor haar alumniadministratie; 

 

Judoclub Bunde bewaart deze gegevens voor een periode van 25 jaar na uitschrijving 

als lid.  

 

Activiteiten 

Judoclub Bunde gebruikt de naam, leeftijd, geslacht, gewicht, JBN-paspoortnummer 

en graduatie gegevens voor het inschrijven van haar leden bij een judo evenement. 

Bijvoorbeeld bij een toernooi, kata-training, clinic, etc. 

 

Judoclub Bunde gebruikt de uitslagen van toernooien, wedstrijden, etc. voor het 

bijhouden hoe de judoka’s gepresteerd hebben. Dit wordt gebruikt voor het 

stimuleren en aanmoedigen van onze leden. 

 

Judoclub Bunde zal deze gegevens bij uitschrijving als lid verwijderen. 

 

Persoonlijke Bijzonderheden 

Judoclub Bunde gebruikt de persoonlijke bijzonderheden voor het correct en veilig 

uitvoeren van haar activiteiten voor haar leden. Denk hierbij aan aangepaste 

instructie, het rekening houden met persoonlijke beperkingen, etc. Deze persoonlijke 

informatie wordt niet gedeeld met derden. Alleen het bestuur, de docenten en dojo 

assistenten hebben hier inzage in. 

 

Judoclub Bunde zal deze gegevens bij uitschrijving als lid verwijderen. 
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Inschrijfformulier 

Judoclub Bunde bewaart het inschrijfformulier voor een periode van 7 jaar na 

uitschrijving als lid.  

 

Toestemmingsformulier 

Judoclub Bunde bewaart het toestemmingsformulier voor het publiceren van foto’s 

op haar site en facebook voor een periode van 25 jaar. 

 

Uw rechten 

Volgens de wet is het mogelijk om: 

1. Inzage te krijgen in de gegevens die Judoclub Bunde van je heeft; 

2. Gegevens die Judoclub Bunde van je heeft te wijzigen als de gegevens niet 

correct zijn; 

3. Gegevens die Judoclub Bunde van je heeft te laten verwijderen; 

4. Gegevens die Judoclub Bunde heeft over te dragen; en 

5. Informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens en over uw rechten. 

 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact 

opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in 

te trekken.  

 

Recht om vergeten te worden 

Bij een verzoek tot verwijdering van uw gegevens zal Judoclub Bunde alle gegevens 

verwijderen. Voor zover mogelijk zullen we ook gepubliceerd beeldmateriaal van het 

internet verwijderen. 

 

Judoclub Bunde zal het inschrijfformulier en toestemmingsformulier bewaren. Deze 

zal onleesbaar gemaakt worden, behalve de volgende gegevens van voornaam, 

achternaam, datum, plaats en handtekening.  

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen 

tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo 

zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens 

en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is.  
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Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te 

houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring 

worden opgenomen. Judoclub Bunde raadt u dan ook aan de Privacyverklaring 

regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan 

doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

 

U kunt het dit document ook vinden op http://www.judoclubbunde.nl/privacy. 

 

Contact 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Judoclub 

Bunde wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw 

persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons. 

 

Dit kan via een mail naar bestuur@judoclubbunde.nl. 

 

 


