Privacyverklaring Tomoe Dojo
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Tomoe Dojo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u zich inschrijft voor
een proefles of lidmaatschap, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Tomoe Dojo verstrekt. Tomoe Dojo kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw geboorte datum
- Geslacht

WAAROM TOMOE DOJO GEGEVENS NODIG HEEFT
Tomoe Dojo verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u
daar om verzoekt, dan wel u schriftelijk te informeren betreffende informatie/nieuws over
Tomoe Dojo indien u dat wenst.
In geval van lidmaatschap wordt u toegevoegd aan een berichtengroep en een mailbatch,
voor informatie uitwisseling. Verder worden uw gegevens gebruikt voor het uitschrijven
van diploma's.
In geval van lidmaatschap kan het wenselijk zijn dat u Tomoe Dojo op de hoogte stelt van
aanvullende gegevens zoals bijvoorbeeld allergieën, medicijngebruik, etc. Dergelijke
gegevens worden alleen, zover nodig en desgewenst onder geheimhouding, gedeeld met
trainers/begeleiders binnen Tomoe Dojo.

HOE LANG TOMOE DOJO GEGEVENS BEWAART
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen lidmaatschap met
u tot stand komt, dan wel tot 7 jaar na beëindigen van het lidmaatschap.

DELEN MET ANDEREN
In geval van lidmaatschap kan Tomoe Dojo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader
van deelname aan activiteiten/evenementen/toernooien. Eventueel aanvullende nodige
informatie (gewicht, lengte, medicijnen, allergieën) worden per activiteit zelf door u
verstrekt, eenmalig gebruikt en verwijderd.
In geval van lidmaatschap worden uw gegevens ook beschikbaar gesteld aan de NKKO
(Nederlandse Karate Kyokushin Organisatie) ten behoeve van uw bonds-lidmaatschap.
De NKKO zal uw gegevens vervolgens weer beschikbaar stellen aan de FOG (Federatie
Oosterse Gevechtskunsten) i.v.m. o.a. de overkoepelende ongevallen verzekering.

MEDIA
Tijdens lessen, examens, activiteiten, toernooien, etc. kunnen foto's en filmpjes gemaakt
worden door de leraren, begeleiders. Deze kunnen worden gedeeld op de sociale media
door Tomoe Dojo, zonder naamsvermelding. Alleen indien de gefotografeerde/filmde dat

zelf toestaat, wordt deze eventueel “getagd”. In officiële verslagen/nieuwsberichten
betreffende uitslagen van toernooien, activiteiten worden wel volledige namen vermeld.
Desgewenst kunt u, bij aanvang van uw lidmaatschap, aangeven niet gefotografeerd,
gefilmd of vermeld te willen worden.
Tomoe Dojo is in deze niet verantwoordelijk voor het opnemen/delen van foto/film
materiaal door derden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
tomoe.dojo.denbosch@gmail.com. Tomoe Dojo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Tomoe Dojo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tomoe Dojo maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.
Uw gegevens worden bewaard in Google Drive en een laptop van Tomoe Dojo. Beide
zijn alleen middels wachtwoorden toegankelijk.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tomoe
Dojo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tomoe Dojo op via
tomoe.dojo.denbosch@gmail.com.

