PRIVCACY BELEID
STICHTING WORLD JKA KARATE ASSOCIATION
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting World
JKA Karate Association (hierna: “ WJKA ” ) verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van de WJKA , geef je uitdrukkelijk toestemming om je
persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting World JKA Karate Association “ WJKA “
Bredaseweg 42,
4702 KV Roosendaal,
Tel.: 0654247993,
KvK nummer 54500559
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via admin@wjkahq.com
2. Welke gegevens verwerkt de WJKA en voor welk doel:
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
• naam, adres, woonplaats, land
• geboorte datum
• geslacht
• telefoonnummer
• e-mailadres
2.2 WJKA verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
• n.a.w. wordt gebruikt voor het maken van nota’s voor lidmaatschap /
ledenkaart / certificaten
• je naam wordt gebruikt op certificaten en dit wordt vermeld op onze
website & facebook pagina
• je naam / email adres wordt gebruikt voor promotie van instructeurs
op facebook en website
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afmelding als lid
gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de WJKA en je te informeren
over de ontwikkelingen van de WJKA
2.4 E-mail berichtgeving
WJKA gebruikt je naam en e-mailadres voor het sturen van nieuwsbrieven,
nota’s, convocaties van stages – wedstrijden – examens en acties.
Algemene e-mails worden altijd in BCC verzonden.
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk door een email te sturen
met vermelding AFMELDEN

3. Foto’s en video’s
Foto’s en video-/films die gemaakt worden tijdens de trainingen, examens,
stages en wedstrijden worden gepubliceerd op onze facebook pagina en website.
4. Bewaartermijnen
WJKA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je
lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
5. Beveiligingsmaatregel
Ter bescherming van je persoonsgegevens geeft de WJKA deze niet door aan
derden.
6. Inzage recht, verwijderen, vragen en klachten:
• Via de ledenadministratie van de WJKA kan je een verzoek indienen om
je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te
verwijderen. De WJKA zal je verzoek in behandeling nemen en je
binnen een week na ontvangst hierover informeren
• Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact
opnemen met de ledenadministratie.
• Indien je bezwaar hebt dat foto’s/video’s/films als bedoeld in artikel 3,
worden gepubliceerd op de facebook pagina en website, kan je
eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
• Indien je klachten hebt over de wijze waarop de WJKA je
persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact
opnemen met de functionaris ledenbeheer.
• Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid
kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie
admin@wjkahq.com
7. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website
bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

