
 Privacy beleid 
Versie 1.1 

23 september 2018 
 
 
 

Pagina 1 van 5 
 

1. Privacy beleid 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Alkmaarse Shotokan Karate-do Johan Bult 

(hierna: “de vereniging”) respecteert jouw privacy en vindt het belangrijk om zorgvuldig met de 

persoonsgegevens van haar leden om te gaan. Om die reden heeft de vereniging dit privacy beleid 

voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. 

Omdat je als lid van de vereniging persoonsgegevens aan ons doorgeeft, heb je volgens de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) de vereniging toestemming gegeven gegevens over jou 

vast te leggen. Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging 

verwerkt van haar leden. 

Als je lid wordt van de vereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan 

de vereniging verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit 

Privacy beleid te laten verwerken. 

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 

2. Verantwoordelijke 

Alkmaarse Shotokan Karate-do Johan Bult, gevestigd aan Daalmeerpad 37, 1827GA, Alkmaar, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37109957, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. 

De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via e-mail: info@askjohanbult.nl. 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken 

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de vereniging 

verwerkt: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer 

• Graduatie 

• Beeldmateriaal (foto en video) 

 

Indien het lid onder de 18 jaar is verwerken wij ook de volgende gegevens van ouders voor zover 

hiervoor al niet benoemd: 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 
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4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

De vereniging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

• Medische gegevens (voor zover door jou zelf opgegeven) 

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

5. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

De vereniging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Uitvoering van de overeenkomst 

• Contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan 

• Het afhandelen van jouw betaling van het lidmaatschapsgeld en bestellingen 

• Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder 

• Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor op de website, op een flyer en op social media 

6. Met welk doel wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken 

De vereniging verwerkt jouw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Voor je eigen veiligheid en gezondheid is het belangrijk dat wij de daarvoor alleen 

noodzakelijke medische gegevens kennen (bijvoorbeeld suikerziekte, epilepsie, faalangst, 

allergieën, etc.) 

• Indien je zich als minderjarige wenst in te schrijven dien je hiertoe expliciete toestemming van 

jouw ouder of verzorger te overleggen. De gegevens van minderjarige worden verwerkt met 

het doel zoals benoemd in hoofdstuk 5. 

7. Wie bewerken jouw gegevens en waarom 

De gegevens van leden zijn alleen toegankelijk voor de drie bestuursleden van de vereniging, dit zijn 

de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De penningmeester beheert het ledenbestand en is 

verantwoordelijk voor de inning van contributiegelden. De secretaris gebruikt jouw gegevens om 

contact met de leden te hebben, voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief.  

Daarnaast zijn jouw gegevens alleen beschikbaar bij de drie hoofdtrainers. Dit is noodzakelijk voor 

o.a. de aanwezigheidsregistratie. 

8. Delen van persoonsgegevens met derden 

De vereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit strikt nodig is voor de uitvoering van 

onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de verwerking van 

de persoonsgegevens maakt de vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. 

Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

• Onlineboekhoudprogramma (vanaf 1 januari 2019) 

o Doel van dit programma: ledenadministratie, boekhouding en automatische incasso’s 

o Naam programma: e-Boekhouden.nl 

o Naam bedrijf: e-Boekhouden.nl 
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o Link naar beveiliging gegevens: LINK 

o Link naar hun privacy beleid: LINK 

o Hoe zijn de gegevens beschermd: volgens e-Boekhouden.nl: 

“Inloggen en werken met e-Boekhouden.nl kan alleen binnen een beveiligde 

omgeving. Deze zogenoemde https-beveiliging wordt wereldwijd gebruikt door 

banken, overheden en andere veiligheidsdiensten. Uw gegevens worden versleuteld 

met behulp van SSL, de internationale standaard voor beveiligde 

gegevensuitwisseling. Deze beveiliging garandeert dat de gegevens die u invoert 

tijdens het transport, van uw pc naar onze server en andersom, niet zichtbaar zijn 

voor derden. Daarnaast zorgen andere beveiligingsmaatregelen en firewalls dat uw 

gegevens beveiligd zijn tegen elektronische inbraken van buitenaf.” 

Verder is het account beveiligd met een sterk wachtwoord en alleen bekend bij 

penningmeester en secretaris. 

o Wie hebben er toegang tot de gegevens: Penningmeester en Secretaris 

 

• Dropbox 

o Doel van dit programma: delen van alle vereniging gerelateerde bestanden met 

overige bestuursleden en trainers. Tot 1 januari 2019 zit hier de ledenadministratie 

ook in, hierna wordt de ledenadministratie over gezet naar het hiervoor genoemde 

programma. In Dropbox staan wel bestanden die persoonsgegevens van leden 

bevatten, zoals puntentelling van de toernooien, inschrijfformulieren, 

uitschrijfformulieren, etc. 

o Naam programma: Dropbox 

o Naam bedrijf: Dropbox 

o Link naar hun privacy beleid: LINK 

o Hoe zijn de gegevens beschermd volgens Dropbox: “Beveiliging. We (Dropbox) 

beschikken over een team dat zich speciaal bezighoudt met het beschermen van je 

gegevens en het testen op kwetsbaarheden. We werken bovendien continu aan 

nieuwe functies voor het beveiligen van je gegevens, in aanvulling op voorzieningen 

als tweestapsverificatie, versleuteling van bestanden in rust en meldingen wanneer 

nieuwe apparaten en apps worden gekoppeld aan je account. We gebruiken 

technologieën voor het automatisch detecteren van beledigend gedrag en 

beledigende content die onze Services, jou of andere gebruikers schade zouden 

kunnen toebrengen.” 

Verder is het account beveiligd met een sterk wachtwoord en alleen bekend bij 

personen die recht hebben op toegang tot de Dropboxmappen. 

 

 

• MijnDomein.nl 

o Doel: MijnDomein beheert de online domeinen van de vereniging, nl.: askjohanbult.nl 

en alkmaarkarate.nl. Deze domeinen worden gebruikt voor de website en e-

mailadressen. 

o Naam bedrijf: MijnDomein 

o Link naar hun privacy beleid: LINK 

o Hoe zijn de gegevens beschermd: 

▪ E-mail: e-mail is volgens de gebruikelijke methodes beveiligd 

▪ Website: Op de website staan persoonsgegevens van leden zoals foto’s, 

video’s en namen van leden. De website is openbaar en daarom is extra 

beveiliging niet mogelijk. Er wordt geprobeerd om op de website zo veel 

mogelijk met alleen voornamen te werken. 

Wij zullen jouw persoonsgegevens naast de hiervoor genoemde partijen niet delen met derden, ook 

niet met andere leden, ouders, sponsors en assistent-trainers van de vereniging. 

https://www.e-boekhouden.nl/beveiliging-online-administratie
https://www.e-boekhouden.nl/privacy
https://www.dropbox.com/privacy
https://www.mijndomein.nl/over-mijndomein/privacy
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9. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De vereniging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent dat we je persoonsgegevens bewaren totdat 

je je uitschrijft. Op het uitschrijfformulier kan je zelf aangeven of wij en welke contactinformatie en voor 

hoelang mogen bewaren om in de toekomst nog met je in contact te kunnen komen. Bij voorkeur 

worden je naam, telefoonnummer en e-mailadres tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst 

gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de vereniging en je te informeren over de 

ontwikkelingen van de vereniging. Voor het verwerken van je uitschrijving houden wij maximaal 4 

weken aan. Aansluitend aan de verlopen bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd. 

10. Geautomatiseerde besluitvorming 

De vereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van de vereniging) tussen zit. 

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De vereniging gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies. En analytische 

cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die 

wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze 

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies 

mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch 

noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke 

wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 

browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies 

kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je 

het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de vereniging en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou 

genoemde vereniging, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar info@askjohanbult.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
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Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, 

maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

13. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De vereniging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn 

aanwijzingen van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@askjohanbult.nl. 

De vereniging heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

• De belangrijkste vormen van gegevensverwerking zijn doormiddel van de programma’s / 

bedrijven benoemd in hoofdstuk 8. In dit hoofdstuk staat ook benoemd hoe de beveiliging 

geregeld is. 

• De bestuursleden maken gebruiken van moderne computers voorzien van de juiste 

beveiligingsprogramma’s en zorgen ervoor dat het besturingssysteem, andere programma’s 

en met name het beveiligingsprogramma (virusprogramma) up-to-date worden gehouden. 

14. Wijzigingen 

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

websites zal steeds de meest recente versie van ons privacy beleid worden opgenomen. De 

Vereniging 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. 

15. Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw 

persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kan 

hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

16. Vragen of opmerkingen 

Als er naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact met 

ons op via info@askjohanbult.nl. 

mailto:info@askjohanbult.nl

