AVG verklaring – Privacy Policy Judoschool Renshu
Judoschool Renshu
P. Riegman
Buitensingel 22
9883 SH Oldehove
Eenmanszaak
KVK nr. 04068144
Aansluitnummer Judobond Nederland d2sh29f (1091)
Door Judoschool Renshu is verklaard dat:
1. Doelbinding.
De Judoschool Renshu werkt volgens onderstaande doelbinding:
Lidmaatschap: Persoonsgegevens NAWTE + geboorte -datum en –plaats.
Overeenkomst: Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website).
Verwerkingen: Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor
bijeenkomsten.
Verwerking door wie: P. Riegman – eigenaar judoschool Renshu.
Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).
Aanmelden voor nieuwsbrief.
Persoonsgegevens: Naam en e-mailadres.
Overeenkomst: Aanmelding voor nieuwsbrief (formulier op de website of bij inschrijving).
Verwerkingen: Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.
Verwerking door wie: P. Riegman – eigenaar judoschool Renshu.
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Toelichting: Indien u zich heeft opgegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, ontvangt u
deze online via het marketing bureau Inboxify. Firma: Inboxify, Lingestraat 27B, 9725 GM Groningen.
Internetadres: htpps://www.inboxify.nl.
Uw naam en mailadres worden op dit platform in de eigen account.
Wanneer u zich heeft opgeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, ontvangt u ter bevestiging een
mail. U kunt zich op ieder moment uitschrijven; dat kan door een mail te sturen naar info@renshu.nl
of door gebruik te maken van de afmeld link die in uw laatst ontvangen nieuwsbrief staat.
Wij als Judoschool Renshu verklaren dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken
als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bij het aangaan van het lidmaatschap ondertekenen de ouders, verzorgers of wettelijke
vertegenwoordigers voor het lidmaatschap. Tevens geven zij ook toestemming voor het plaatsen
van digitaal beeldmateriaal op sociale media en of onze website. Deze toestemming kan altijd
schriftelijk worden ingetrokken.
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2. Privacy Policy.
Wij als Judoschool Renshu hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de
Judoschool Renshu.
Op onze website treft u onze privacy policy aan. Verder sturen wij u deze per mail toe wanneer u het
lidmaatschap aangaat. In de mail wordt de privacy policy als een bijlage (pdf-document)
meegestuurd.
Wij als Judoschool Renshu verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst,
aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan, naar onze privacy policy op de website
van de Judoschool Renshu.
Bij het invullen en ondertekenen van het lidmaatschapsformulier tekenen de leden mede dat zij
akkoord gaan met onze privacy policy.
3. Doorgeven persoonsgegevens.
Wij als Judoschool Renshu verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.
Wij als Judoschool Renshu hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers
met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld
zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
Wij als Judoschool Renshu verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij
partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Wij als Judoschool Renshu maken geen gebruik van digitale direct markering.
4. Bewaartermijn gegevens:
Wij als Judoschool Renshu verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst
op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
Uw financiële gegevens worden tot 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard. Dit is nu
eenmaal verplicht gesteld door de belastingdienst Nederland. Uw naam, adres, postcode,
woonplaats en telefoonnummer wordt na beëindiging van het lidmaatschap onbeperkt bewaard. We
doen dit om, bijvoorbeeld na een x-aantal jaren, u te kunnen
benaderen een reünie te bezoeken, actuele informatie over de Judoschool Renshu te geven; kortom,
om u op de hoogte te kunnen houden over het wel en wee van de Judoschool Renshu. Bent u het
niet eens met deze termijn, dan kunt u ons dat schriftelijk laten weten en zullen wij ons houden aan
de wettelijk gestelde termijn die geldt voor het bewaren van uw gegevens na beëindiging van uw
lidmaatschap. In dat geval is de termijn 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.
5. Beveiliging.
Wij als Judoschool Renshu hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij als Judoschool Renshu hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van
minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.
Alleen de eigenaar van de judoschool heeft toegang tot de gegevens en alleen hij kent de
gebruikersnaam en wachtwoorden die toegang biedt tot de gegevens.
Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
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Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
Alleen de eigenaar van de judoschool kan / mag alle gegevens van u inzien.
De trainers hebben een lesmap bij zich, met daarin de nawt-gegevens van de betrokken leden
waaraan zij les geven. Overige vrijwilligers kunnen de bekende gegevens alleen inzien als zij daarvoor
toestemming hebben gekregen van de eigenaar van de judoschool en waarbij door betrokkenen
aangegeven is dat het verkrijgen van de gegevens voor hen relevant is.
Wij als Judoschool Renshu hebben niet alle papieren documenten waarop de persoonsgegevens
staan, opgeslagen achter slot en grendel.
De lesgevers hebben tijdens de les een map bij zich met daarin de naam, adres en telefoonnummer
van betrokken sporters. Dit om in contact te treden met bijvoorbeeld ouders of naasten in geval van
een calamiteit.
6. Uw gegevens inzien, verwijderen of wijzigen.
Wenst u uw gegevens in te zien, gewijzigd of verwijderd te hebben, neem dan op met judoschool
Renshu / P. Riegman. Dit kan telefonisch op per e-mail.
Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens:
Komt u er samen met de AVG-functionaris niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens; zie verder het internetadres https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Aldus verklaard door:

P. Riegman – judoschool Renshu

Te Oldehove, 07-05-2018

Pagina 3 van 3

