Privacyverklaring Mushinkan Aikidovereniging

Aikidovereniging Mushinkan (hierna te noemen: “Mushinkan”) hecht belang aan uw
privacy. Sinds 25 mei 2018 is de wetgeving omtrent het verwerken van persoongegevens
aangescherpt. Om te voldoen aan deze wetgeving heeft Mushinkan een privacyverklaring
opgesteld. In deze privacyverklaring informeert Mushinkan u op welke wijze Mushinkan
met uw persoonsgegevens omgaat.

Voor wie geldt deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor alle personen van wie Mushinkan persoonsgegevens
verwerkt.
Deze privacyverklaring is van toepassing op:
-

alle van Mushinkan;

-

ouders/vertegenwoordigers/verzorgers/familie/vrienden van kinderen die
lid zijn vanMushinkan;

-

bezoekers van de website van Mushinkan;

-

ontvangers van brieven en e-mails van Mushinkan;

-

vrijwilligers die meedoen met Mushinkan of Mushinkan ondersteunen;

-

alle andere personen die contact opnemen met Mushinkan of van wie
Mushinkan persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Mushinkan?
Mushinkan verwerkt de volgende persoonsgegevens die door u zijn verstrekt:
-

contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor
het lid zijn van Mushinkan;

-

contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op
inschrijfformulieren of andere webformulieren;

-

contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken,
telefoongesprekken, e-mails, bezoeken aan de webstite van Mushinkan,

etc.
Mushinkan verwerkt de volgende persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door
onze website, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
-

IP-nummer;

-

uw wijze van navigeren op de website van Mushinkan (ter verbetering van
de website);

Mushinkan verwerkt de volgende persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
-

persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media
platforms zoals Facebook;

-

persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites.

De website van Mushinkan kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en
social-mediabuttons. Mushinkan is niet verantwoordelijk (of aansprakelijk) voor de
inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin
is Mushinkan verantwoordelijk (of aansprakelijk) voor het privacybeleid en het gebruik
van cookies op die websites en die social-mediaplatforms.
Waarvoor gebruikt Mushinkan uw persoonsgegevens?
Mushinkan gebruikt uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden, namelijk:
-

Het lid zijn van Mushinkan mogelijk maken, het volgen van lessen en het
afleggen van examens.
Voor lid zijn van Mushinkan is het verwerken van persoonsgegevens, om
praktische redenen, nodig. Het gaat hier om basisverwerkingen, zoals het
contact opnemen met leden, het informeren van leden over de examens,
het informeren van leden over lessen of evenementen, het administratief
verwerken van betalingen etc.

-

Het eventueel nakomen van wettelijke verplichtingen.

-

Het onderhouden van contact met u.
Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt voor onder meer het
verzenden van brieven en e-mails over Mushinkan.

-

Het verbeteren van Mushinkan en de website van Mushinkan.

Rechtsgrond van de verwerking
Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit
kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgrond waar
Mushinkan zich op baseert is uw toestemming.

U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Dan staakt Mushinkan direct
met het verwerken van deze persoonsgegevens.
Het verwerken van persoongegevens is (praktisch) noodzakelijk voor het lid zijn van
Mushinkan. Indien geen toestemming wordt verleend voor het verwerken van
persoongegevens, dan is lidmaatschap.

Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan, afhankelijk
van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn. In bijvoorbeeld het geval
van een calimiteit kan Mushinkan persoonsgegevens verschaffen aan politie,
brandweer, doktoren of andere hulpverleners.

Duur van de opslag
Mushinkan hanteert ten aanzien van de duur van de opslag van de persoonsgegevens de
volgende uitgangspunten
-

maximaal 10 jaar nadat een lid is uitgeschreven.

-

Het is mogelijk dat persoonsgegevens eerder worden gewist. U kunt
Mushinkan ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.
Mushinkan zal aan dat verzoek voldoen.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens
Ieder persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn
of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering
van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens
of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens
opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op
via website of per e-mail.

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact
met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het bovenstaande adres. Wij helpen u
graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich
altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de
persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens
gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacyverklaring
aanpassen. We nodigen u daarom uit deze privacyverklaring regelmatig te checken,

zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze
website attent maken.

