Privacyverklaring Stichting Judoteam Bijsterbosch
Inleiding
Om onze judoka’s goed te kunnen begeleiden en ondersteunen in de
groei naar de top van de judosport verwerken wij persoonsgegevens.
Stichting Judoteam Bijsterbosch (JTB) zorgt ervoor dat de persoonlijke
informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking
van persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leest u
hoe JTB met uw persoonsgegevens omgaat en waar wij ze voor
gebruiken.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die zo kenmerkend zijn voor een bepaalde persoon,
dat hij/zij aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Hierbij kunt u denken
aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens
krijgen wij bijvoorbeeld van u als een judoka wordt uitgenodigd om zich aan te melden voor
wedstrijden, trainingsstages, informatieavonden of judokamp.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
JTB verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder ziet u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:






Voor- en achternaam (evt.
tussenvoegsel)
Geslacht
Geboortedatum
Leeftijdsklasse
Geboorteplaats (inschrijving
bestuurders
KvK/toestemmingsverklaring reizen
buitenland met minderjarige)











Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
JBN-lidnummer
Gewicht(klasse)
Bandkleur
Uitslagen van wedstrijden
Bankrekeningnummer (IBAN)
Foto en/of video-opnames

Waarom hebben we uw gegevens nodig?
JTB verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:







Het aanmelden voor wedstrijden en trainingsstages;
Het incasseren van de jaarlijkse bijdrage en de inschrijfgelden voor de wedstrijden;
Het incasseren van sponsorbijdragen
Het communiceren van de prestaties van Judoteam Bijsterbosch naar de leden en
belangstellenden en promotie van de judosport en JTB in de regio;
Het versturen van nieuwsbrieven;
Het uitnodigen voor activiteiten (bijvoorbeeld judokamp, trainingsstages,
seizoensafsluiting en informatieavonden).

Voor een aantal verwerkingen vraagt JTB toestemming aan de judoka’s op een
Toestemmingsformulier. Op het formulier is duidelijk omschreven waarvoor de toestemming
wordt verleend en dat deze toestemming op elk moment kan worden ingetrokken. Voor
judoka’s jonger dan 16 vragen wij een ouder/voogd om deze verklaring te ondertekenen.

Waarom en wanneer delen we gegevens met andere partijen?
JTB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen aan derden als het
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen, of als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Een paar voorbeelden:








JTB verstrekt persoonsgegevens aan organisatoren van wedstrijden en
trainingsstages; Na de inschrijving voor de toernooien worden de deelnemerslijst en
het bestand met weegbriefjes verzonden naar alle deelnemende judoka’s van JTB;
JTB publiceert wedstrijdverslagen op haar Facebookpagina, website en in
Nieuwsbrieven;
JTB verstrekt persoonsgegevens aan Stichting Judopromotie NOVel om de
jaarbijdrage en inschrijfgelden voor wedstrijden te laten incasseren;
JTB maakt gebruik van een boekhoudpakket (Sportlink) voor de financiële
administratie. Facturen en betalingen afkomstig van sponsoren en judoka’s worden
hierin verwerkt.
JTB biedt op haar website de mogelijkheid om online in te schrijven voor het
Vanentoernooi. De inschrijvingen worden doorgeleid naar Stichting Judopromotie
NOVel die het toernooi organiseert.

Met alle partijen die gegevens van ons ontvangen hebben we afspraken gemaakt om ervoor
te zorgen dat uw gegevens alleen voor de afgesproken doelen worden gebruikt, goed
beveiligd zijn, vertrouwelijk behandeld worden en volgens afspraak verwijderd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
JTB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
JTB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens worden verzameld en wettelijk is toegestaan. Hoe lang gegevens
bewaard worden, hangt af van het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de
bewaartermijn verstreken is, worden de gegevens op een zorgvuldige manier vernietigd.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te
dragen. Een schriftelijk verzoek om uw gegevens in te zien kunt u sturen aan:
privacy@judoteambijsterbosch.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand,
op uw verzoek reageren.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens?
Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per
e-mail melden: privacy@judoteambijsterbosch.nl Klachten over de verwerking van
persoonsgegevens kunt u ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen
publiceren wij op deze pagina. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 5 oktober 2018.

