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Privacyverklaring
Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van
toepassing is, zijn wij verplicht om u op een aantal belangrijke punten te wijzen:

-

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ju -Jitsuclub Yawara Borsbeek, De
Robianostraat 70 te 2150 Borsbeek, info@yawara.be.

-

De gegevens van leden worden door onze club verwerkt, ze worden gedeeld met onze
overkoepelende federaties Stijl Van Haesendonck vzw en Sportievak vzw voor administratieve
doeleinden.

-

De gegevens van leden worden door onze administratie bijgehouden tot één jaar na de
inschrijving of de meest recente hernieuwing van de inschrijving. Wordt de inschrijving niet
hernieuwd, dan zullen de gegevens verwijderd worden uit ons ledenbestand. Door de
inschrijving te hernieuwen, gaat u er dus mee akkoord dat Ju-jitsuclub Yawara de gegevens
bijhoudt voor het volgende jaar.

-

Met de gegevens van leden wordt zorgvuldig en met de grootste zorg omgegaan. Het aantal
personen dat deze gegevens verwerkt, wordt daarom tot een minimum beperkt.

-

Ju-jitsuclub Yawara Borsbeek maakt gebruik van deze gegevens om ouders, familieleden of
begeleiders te kunnen contacteren in geval van nood, voor ledenbeheer en organisatie van
activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving, om leden op de
hoogte te stellen van eventuele veranderingen in onze kalender en voor direct marketing (om
u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om
sport aan te bieden.

-

Indien u onze berichten met het oog op direct marketing niet langer wil ontvangen, volstaat
het om ons daarvan op de hoogte te stellen via ons e-mailadres info@yawara.be.
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-

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, de gegevens
verbeteren of laten wissen, of vragen om de gegevens over te dragen.

-

Verder willen wij u erop wijzen dat ons clubreglement en de bijbehorende paragraaf 9 over
het portretrecht nog steeds van toepassing zijn. Indien u niet langer wenst dat u of uw kind
gefotografeerd wordt voor afbeeldingen op onze website of sociale media, mag u ons daar te
allen tijde van op de hoogte stellen. Dit kan eveneens via bovenstaand e-mailadres. Wij zullen
dan de nodige maatregelen treffen.

Deze informatie kan u eveneens in ons clubreglement terugvinden.

Getekend,

Het bestuur van Ju-jitsuclub Yawara

