School voor vechtkunst

Kwoon Dat Mor

PRIVACYVERKLARING
Kwoon Dat Mor beschermt de privacy van haar leden volgens het gestelde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij zijn ons bewust van uw vertrouwen in ons en doen ons uiterste best uw privacy
te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij u uit voor welke doeleinden uw gegevens gebruikt
worden en op welke manier deze beschermd worden.
Kwoon Dat Mor verwerkt de persoonlijke gegevens van u of van uw kind in een beveiligde database. Deze
gegevens zijn afkomstig van het inschrijfformulier en de incassomachtiging die u heeft aangeleverd en
ondertekend. Tevens worden de wijzigingen in persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen in deze database
opgenomen.
Indien u lid wordt van Kwoon Dat Mor of om een andere reden persoonsgegevens aan Kwoon Dat Mor verstrekt,
geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te laten verwerken.
Wij adviseren u om deze privacyverklaring goed door te nemen en te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kwoon Dat Mor
Haarskamp 17
7261 ZA Ruurlo
0573-450031 of 06-13123824
KvK 09221083
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via info@kwoondatmor.nl of via bovenstaande telefoonnummers.
2. Welke gegevens verwerkt Kwoon Dat Mor en voor welk doel?
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummer(s).
- E-mailadres(sen).
- Bankrekeningnummer(s).
- Pasfoto.
- Bij deelname aan wedstrijden zullen gegevens zoals lengte, gewicht en bandniveau worden gebruikt.
- Sociale media gegevens (optioneel)
Kwoon Dat Mor verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. Registratie persoonsgebonden lidmaatschap.
2. Maandelijkse incasso voor het lidmaatschap.
3. Jaarlijkse incasso voor lidmaatschap SKB.
4. Aanwezigheidslijsten lessen.
5. Contact over administratieve of sportieve vragen.
6. Administratieve doeleinden, zoals statistieken.
7. Inschrijving voor deelname aan evenementen zoals b.v. wedstrijden.
8. Vermelding van naam of beeldmateriaal op sociale media, website of ander communicatiekanaal indien er
sprake is van nieuwswaarde zoals evenementen en officiële aangelegenheden. Indien een lid hier bezwaar
tegen heeft, kan dit kenbaar gemaakt worden.
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3. Bewaartermijnen
Kwoon Dat Mor verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot
maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap uiterst op grond van de belastingwetgeving. Aansluitend
worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Kwoon Dat Mor passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Kwoon Dat Mor geen gebruik van
diensten van derden.
5. Recht op inzage, rectificatie of verwijdering persoonsgegevens en vragen
Via de ledenadministratie van Kwoon Dat Mor kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien,
te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Kwoon Dat Mor zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen
een maand na ontvangst hierover informeren.
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2,
kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze
ledenadministratie via info@kwoondatmor.nl
6. Klachten
Indien u klachten hebt over de wijze waarop Kwoon Dat Mor uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken
behandelt kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.
Komt u onderling niet tot overeenstemming dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
7. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.
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