Privacyverklaring

Shin Sei Ryu, postadres Lavendelstraat 50, 6641 BZ Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Shin Sei Ryu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:










Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via administratie@shinseiryu, dan verwijderen wij deze informatie. Het kan
voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's / films op de website / Youtube / facebook staat gepubliceerd.
Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar
maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar administratie@shinseiryu.nl

Waarom we gegevens nodig hebben
Shin Sei Ryu verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:





Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de sportactiviteiten en extra activiteiten.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Bij eventuele calamiteiten

Hoe lang we gegevens bewaren
Shin Sei Ryu zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is wettelijk verplicht 7 jaar na einde
lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 7 jaar).
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Delen met anderen
Shin Sei Ryu deelt en/of verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Fiscus, Politie, Justitie,
Bank, etc.). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Shin Sei Ryu blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens 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.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Shin Sei Ryu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via administratie@shinseiryu.nl
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover vooreerst direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg 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.
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