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Privacy Policy Sportvereniging Dojo ’t Loo 

 

Als Sportvereniging Dojo ’t Loo hechten we grote waarde aan het beschermen van uw 

privacy. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 

omgaan met persoonsgegevens.  

Uw privacy is voor ons belangrijk en daarom gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Sportvereniging Dojo ’t Loo houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen voor beveiliging van 

uw persoonsgegevens; 

- Alleen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen als dit nodig is voor uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of door ons zijn vastgelegd; 

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 

deze respecteren. 

Mocht u na het doornemen van deze Privacy Policy nog vragen hebben kunt u contact met ons 

opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document en op de site www.dojotloo.nl. 

  

http://www.dojotloo.nl/
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Verwerking van persoonsgegevens van leden 

 

Als u lid wordt van Sportvereniging Dojo ‘t Loo vragen wij u om de volgende persoonsgegevens: 

- Naam, Voornaam, tussenvoegsel 

- Adres, Postcode, Woonplaats 

- Telefoonnummer(s) 

- E-mailadres 

- Geslacht 

- Geboortedatum (leeftijd) 

- Bankrekeningnummer 

- Tak van sport, dag / tijd 

- Datum van aanmelding 

- Andere gezinsleden die lid zijn i.v.m. familiekorting op contributie 

- Indien minderjarig (jonger dan 18): naam ouder/ wettelijke vertegenwoordiger      

- Medische aandoeningen voor zover van belang bij de uitoefening van de sport  

Sportvereniging Dojo ’t Loo voegt de volgende gegevens aan uw persoonsgegevens toe: 

- Lidmaatschapsnummer 

- Bandkleur 

- Gewicht 

- Aanwezigheid bij de lessen - middels een presentielijst   

Deze gegevens leggen wij vast omdat we anders niet in staat zijn op goede wijze uitvoering te geven 

aan de uitvoering van het lidmaatschap: 

- Administratie zoals inning juiste contributie  

- Indeling in de juiste les 

- Doorgroei in kleur band 

- Communicatie over lessen, uitnodigingen en verenigingszaken 

- Medische gegevens worden alleen aan de betreffende docent verstrekt om hiermee rekening 

te kunnen houden bij lessen of complicaties 

Uw persoonsgegevens worden door Sportvereniging Dojo ’t Loo opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap en daarna alleen in 

de financiële administratie voor maximaal 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht. 
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Wedstrijddeelnemers 

Voor leden die deel (willen) nemen aan wedstrijden geldt naast het bovenstaande met betrekking tot 

leden het volgende: 

- Ze kunnen een inlog ID en wachtwoord krijgen om zelf via de website (Mijn Dojo) op 

wedstrijden in te kunnen schrijven (optioneel) 

- Ze kunnen een bedrag vooruitbetalen waaruit per seizoen wedstrijdbijdrages door het 

wedstrijdsecretariaat betaald worden (optioneel)  

Vastgelegd wordt (indien gekozen is voor bovenstaande opties): 

- Inlog ID 

- Ingeschreven wedstrijden plus kosten 

- Resterend vooruitbetaald bedrag 

- Behaalde resultaten 

Deze gegevens leggen wij vast om inschrijving van wedstrijden beter te kunnen faciliteren, geschikte 

wedstrijden te kunnen adviseren, en voortgang bij te houden voor in de les.  

Het wachtwoord wordt vanuit het systeem gegenereerd en is niet door Sportvereniging Dojo ’t Loo 

te achterhalen. 

Voor wedstrijddeelnemers geldt het volgende met betrekking tot het verstrekken van gegevens aan 

derden: 

Zodra leden zich via Sportvereniging Dojo ’t Loo inschrijven (via formulier, email of Mijndojo) 

voor wedstrijden die gehouden worden bij andere verenigingen dan bij Sportvereniging Dojo ’t 

Loo, worden de gegevens benodigd voor een juiste indeling door het wedstrijdsecretariaat 

gedeeld met de betreffende vereniging.  

Door het doen van de inschrijving geeft u hier toestemming voor. 

Het betreft alleen gegevens die minimaal nodig zijn voor een juiste indeling: 

- Naam 

- Geboortedatum / leeftijd 

- Gewicht 

- Band / slip 

 

 

 

  



    V1.1, 23-05-2018 4 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers 

 

Als u (onbetaald) vrijwilliger wordt van Sportvereniging Dojo ‘t Loo vragen wij u om de volgende 

persoonsgegevens: 

- Naam, Voornaam, tussenvoegsel 

- Telefoonnummer(s) 

- E-mailadres 

- Vrijwilligersactiviteit 

Bent u niet alleen vrijwilliger, maar ook lid dan worden de gegevens niet apart gevraagd. Dan worden 

die via de aanmelding gevraagd. 

Deze gegevens leggen wij vast omdat we anders niet in staat zijn gebruik te maken van uw opgave als 

vrijwilliger: 

- Communicatie over uitnodigingen en verenigingszaken 

- Communicatie over zaken rond de vrijwilligersactiviteit 

Uw persoonsgegevens worden door Sportvereniging Dojo ’t Loo opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) tot 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap / vrijwilligerschap en 

daarna alleen in de financiële administratie (indien van toepassing voor de vrijwilligersactiviteit) voor 

maximaal 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht. 
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Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en 

betaalde vrijwilligers 

 

Als u in dienst komt of een vrijwilligersvergoeding krijgt van Sportvereniging Dojo ‘t Loo vragen wij u 

om de volgende persoonsgegevens: 

- Naam, Voorletters, tussenvoegsel 

- Adres, Postcode, Woonplaats 

- Telefoonnummer(s) 

- E-mailadres 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Bankgegevens 

- Tak van sport 

- Sportspecifieke, EHBO, BHV diploma’s 

- BSN nummer 

- Kopie paspoort 

- Foto voor op website 

Deze gegevens leggen wij vast omdat we anders niet in staat zijn op goede wijze uitvoering te geven 

aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dan wel vrijwilligersvergoeding: 

- Betaling loon, onkosten, vergoeding 

- Administratie voor fiscus en sociale lasten 

- Juiste kwalificaties 

- Promotie / communicatie naar leden 

Uw persoonsgegevens worden door Sportvereniging Dojo ’t Loo opgeslagen ten behoeve van 

bovengenoemde verwerking(en) tot 2 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en daarna 

alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht. 
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Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in deze 

verwerkersovereenkomst afspraken om uw privacy te waarborgen.  

Uitzondering hierop is het delen door het wedstrijdsecretariaat van alleen de benodigde gegevens 

aan andere Sportvereniging voor het doen van wedstrijden, indien u zichzelf hiervoor heeft 

ingeschreven via Sportvereniging Dojo ’t Loo (zie wedstrijddeelnemers pagina 3).  

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 

wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn 

dan ook verplicht deze gegevens af te geven.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier expliciet schriftelijk 

toestemming voor geeft.  

 

Minderjarigen 

Sportvereniging Dojo ’t Loo verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen 

jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger. Voor financiële zaken vragen wij toestemming van ouder of wettelijke 

vertegenwoordiger voor leden jonger dan 18 jaar. 

 

Bewaartermijn 

Sportvereniging Dojo ’t Loo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen; 

- Alle personen die namens Sportvereniging Dojo ‘t Loo van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 

- Er is een afgesloten brievenbus gekomen voor brieven en formulieren voor de 

ledenadministratie 

- Presentielijsten moeten door docenten in afgesloten kast bewaard worden 

- Voor sleutels hiervoor is er een sleutelplan 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
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Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 

voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Gevolg hiervan kan wel zijn dat Sportvereniging Dojo ’t Loo de benodigde activiteiten voor het 

lidmaatschap en/of meedoen aan wedstrijden niet meer uit kan voeren. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen. Wij zullen dan ons best doen om hier samen met u uit te 

komen. Lukt dat onverhoopt niet dan vinden wij dit natuurlijk uiterst vervelend. U heeft altijd het 

recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacybescherming 

 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 

met ons op. 

 

Contactgegevens 

Organisatie:  Sportvereniging Dojo ’t Loo 

Adres:  Bergeonstraat 28 

Postcode: 1851 KB 

Plaats:  Heiloo 

Telefoon: 06-23057940 

E-mail:  info@dojotloo.nl 

Website: www.dojotloo.nl 

 

 

mailto:info@dojotloo.nl

