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ALGEMEEN
Als CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit
via onderstaande contactgegevens:
CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO
Toekomststraat 40 – 3940 Hechtel-Eksel
e-mail: info@chiryu.be

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?
Je persoonsgegevens werden door het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO verwerkt
ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
•
•
•
•
•

Ter registratie als klant (lid) van onze onderneming
Om te kunnen deelnemen aan de reguliere lessen, stages, kampen, examens
en activiteiten, die door ons of derden worden georganiseerd
Ter promotie van de gevechtskunsten (gerechtvaardigd belang)
Om participatiecertificaten beschikbaar te stellen voor deelnemers van
boven vernoemde activiteiten
Verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene
nodig)

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?
Wij kunnen volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en
verwerken:
•
•
•
Office

•

Toekomststraat 40
3940 Hechtel-Eksel
Belgium

•

+32 11 73 17 87
+32 476 076 286
Ondernemingsnummer
0698.464.336

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer,
gsm
Persoonlijke kenmerken: geb. datum, geb. plaats, rijksregisternummer,
nationaliteit, geslacht
Indien van toepassing: examenresultaten Chi Ryu Aiki-JuJitsu, Chi Ryu Iaido,
Okinawa Kobudo, opleidingsniveau traineropleiding
Beeldmateriaal: er worden foto’s en video’s gemaakt tijdens de activiteiten
van het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO (toestemming nodig)
Beeldmateriaal: er worden foto’s en video’s gemaakt tijdens de lokale en
sportieve activiteiten waaraan klanten (leden) van het CHI RYU AIKI-JUJITSU
HONBU DOJO deelnemen

De verzamelde gegevens gebruiken wij alleen voor de doeleinden waarvoor we
deze gegevens hebben verkregen.

btw-nummer
BE 0698.464.336
btw-vrijstelling kleine
ondernemingen
www.chiryu.be
Bankverbinding
IBAN: BE97 0018 6471 3549
BIC: GEBABEBB
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WIE VERWERKT DE GEGEVENS?
De gegevens werden verwerkt door:
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•
•

Johann Bernaschewice
Kathrin Siggelkow

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
die noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij
geven alleen gegevens door die rechtstreeks verband houden met hun
taakvervulling en die hiervoor absoluut nodig zijn.
Zo geven we gegevens door aan:
•
•
•

•
•

Personen die als Instructeurs lesgeven binnen het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU
DOJO
Boekhoudkundig en administratief personeel
Binnen de EU gevestigde derden, bijvoorbeeld seminar instructeurs,
sportclubs of bedrijven waar seminaars plaatsvinden en klanten (leden) van
het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO deelnemen
Medisch personeel in geval van sportblessure of acute ziekte
Overheidsinstanties in het kader van de wettelijke informatie- en
samenwerkingsverplichtingen (bijv. politie, belastingdienst, etc.)

Typische situaties waarin het moeilijk of onmogelijk is dat derden (andere deelnemers
aan de training, gasten, toeschouwers en helpers) in contact komen met uw
persoonsgegevens zijn bijv.:
•
•
•
•
•
•
•

Openbare presentatie van examencertificaten (naam, geb. datum, graad)
Verzamelen of uitgeven van Budo paspoorten (naam, geb. datum, graad)
Circulatie van registratielijsten of lijsten voor de organisatie van feesten,
bestelling van eten of dergelijken (naam)
Verjaardagsfeesten (geb. datum)
Uitwisseling van contactlijsten voor carpoolen (naam, adres, telefoon)
Kledingstukken met naamborduurwerk of naamgravure op
trainingsapparatuur (naam)
Medische noodgevallen (naam, geb. datum, adres, telefoon, bij
minderjarigen contactgegevens van de ouders)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee
we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je
persoonsgegevens te waarborgen.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere derden indien je ons hier
toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijden ingetrokken worden,
zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de
intrekking daarvan.
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MINDERJARIGEN
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18
jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
vertegenwoordiger.
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BEWAARTERMIJN
Het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet
vereist is.
Het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO verbindt zich ertoe de algemene gegevens
niet langer bij te houden dan 5 jaar na de laatste activiteit van de klant (lid) voor
statistische doelstellingen.
Examengraden worden onbeperkt bijgehouden om jaarranglijsten, allertijden lijsten
en palmaressen te kunnen producen.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
•

•
•
•

Alle personen die namens het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO van je
gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
daarvan en confidentieel gebruik
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
systemen
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
bij fysieke of technische incidenten
Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens

JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je ons
hiervoor contacteren.
Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook hebt je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
jezelf on in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
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KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan
vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen
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Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
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WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
Het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De
laatste wijziging gebeurde op 1 juli 2019.
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