
                                                                                                                                                
Privacyverklaring Judovereniging Groot Houten 

 

Dit document is de privacyverklaring van Judoverniging Groot Houten. 

 

We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persooonsgegevens wordt omgegaan, daarom 

hebben we hier opgeschreven hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft. 

 

Hieronder vindt u een overzicht met verzamelingsdoel: 

 

Doel Welke 

persoonsgegevens 

gaat het om 

Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 

Verwerken 

inschrijvingen  

deelnemers 

-voornaam 

-achternaam 

-geboortedatum 

-geslacht 

-gewicht 

-mailadres 

-naam sportschool 

Inschrijving voor 

toernooien 

Tot maximaal 3 

jaar na het 

betreffende 

toernooi 

-wedstijd-

secretariaat 

-wedstrijd- 

verdelers 

 

Administratie -naam sportschool 

-contactpersoon 

achter- en 

voornaam 

-adres 

-telefoonnummer 

-e-mail adres 

Inschrijving voor 

toernooien 

Maximaal 3 jaar 

na het betreffende 

tournooi 

-secretaris 

-penningmeester 

-wedstrijdverdeler 

-wedstrijd-

secretaris 

Versturen van 

digitale berichten 

waaronder 

deelnemerslijsten 

en aanvangstijden 

-naam sportschool 

-voornaam 

-achternaam 

-adres 

-geboortedatum 

-geslacht 

-gewichtsklasse 

 

Inschrijving voor 

toernooien 

Maximaal 3 jaar 

na het betreffende 

toernooi 

Contactpersoon 

sportschool (enkel 

van eigen 

deelnemers 

sportschool) 

Versturen van 

digitale berichten 

en uitnodigingen 

tournooien 

-e-mail adres Inschrijven van 

toernooien 

-geen maximale 

bewaringstermijn 

-na aangeven de 

digitale berichten 

niet meer te willen 

ontvangen 

Deelnemende 

sportscholen 

Gegevens van 

vrijwilligers 

-voornaam 

-achternaam 

-e-mail adres 

Toestemming Maximaal 3 jaar 

na medewerking 

van het toernooi 

-coördinator 

vrijwilligers 

-secretaris 

 

 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derde: 

Zonder uw toestemming verstrekken wij alleen gegevens aan hen die dit nodig hebben om de met u 

aangegane overeenkomst, lees het toernooi, uit te kunnen voeren. Het kan zijn dat de vereniging 



                                                                                                                                                
wettelijk verplicht is gegevens te verstrekken. 

U hebt recht op het inzien van uw eigen gegevens en op verbetering van uw gegevens mochten deze 

fout zijn. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, 

ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de 

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens 

afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

 

Minderjarigen 

Deelnemers onder de 18 jaar dienen expliciete toestemming van een ouder of voogd te overleggen. 

Deze toestemming zal worden gegeven via de sportschool waar u lid van bent. 

 

Publicatie van foto's 

Ten tijde van inschrijving voor het toernooi ga je akkoord met publicatie van foto's en video's die 

gemaakt worden tijdens de door Judovereniging Groot Houten georganiseerde toernooien en 

evenementen. Denk hierbij aan foto's van de prijswinnaars en actiefoto's en film durende het 

toernooi. Deze zullen mogelijk voor social media worden gebruikt en/of voor onze website.  

Daarnaast publiceert de vereniging geen materiaal waar ongeklede personen op staan. 

  

Links naar andere websites 

De website bevat links naar anderen websites. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op 

de websites van Judovereniging Groot Houten.  

 

Contactgegevens 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: wedstrijden@judogroothouten.nl 

 

 

Wij helpen u graag verder als h een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op 

grond van de wet AVG heeft u recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoongegevens 

over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit 

persoonsgegevens. 


