PRIVACYVERKLARING
Taekwondo en Hapkido Vereniging
YU SIN KWON
(Statutair gevestigd in Hellevoetsluis
KvK-nummer Rotterdam 24291174)

Aangesloten bij Taekwondo Bond Nederland,
(WT, NOC/NSF/VWS erkend)

Aangesloten bij International Hapkido Alliance en
Dutch Hapkido Alliance
Aangesloten bij Sibpalki Nederland en
Korea Sibpalki Association
Secretariaat: Plevier 64
3191 GA Hoogvliet-Rotterdam
06-41494552
IBAN: NL17INGB 0004553864
E-mail: yusinkwon-secretaris@outlook.com

Dit is een privacyverklaring van Taekwondo en Hapkido Vereniging YU SIN KWON en geldt voor alle bij deze vereniging
aangesloten martial arts leden. De vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals ze worden
verzameld bij uw lidmaatschap en bij uw gebruik van social media. Door een lidmaatschap bij YU SIN KWON af te sluiten gaat u
akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en welke
maatregelen er zijn getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We wijzen erop dat door het aangaan van het lidmaatschap van YU SIN
KWON, of wanneer om een andere reden persoonsgegevens worden verstrekt aan de vereniging, dat de betreffende persoon
toestemming geeft om zijn/haar persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan we ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’ Dit zijn dus
gegevens die direct of indirect tot een persoon te herleiden zijn. In dit kader houdt YU SIN KWON zich strikt aan de toepasselijke
wet- en regelgeving waaronder de AVG.
Dit brengt met zich mee dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacyverklaring. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot
enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We vragen om uw uitdrukkelijke
toestemming als we ze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Beveiliging

YU SIN KWON neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt, maar dan wel met uw toestemming. YU SIN KWON is op de hoogte van uw rechten omtrent uw
persoonsgegevens, waarop wij u willen wijzen en respecteren deze ook.
Bezwaar, informatie, correctie, wissen en overdracht

Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin vragen/bezwaren heeft hierover of contact met ons wenst op
te nemen, kan dit gerust via een e-mail aan de secretaris via yusinkwon-secretaris@outlook.com of via het algemeen e-mailadres
yusinkwon@outlook.nl.
Het contact kan gaan over:
a) meer informatie over de wijze waarop YU SIN KWON persoonsgegevens van haar leden verwerkt;
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door YU SIN KWON.
YU SIN KWON verwerkt persoonsgegevens van u indien u:
a) lid wordt;
b) de website http://www.yusinkwon.nl bezoekt;
c) de facebookpagina https://www.facebook.com/groups/195412780494583/ bezoekt;
d) zich aanmeldt voor onze nevenactiviteiten.
Verwerking persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd door Taekwondo en Hapkido Vereniging
YU SIN KWON bij uw aanmelding via het inschrijfformulier. Met uw inschrijving krijgt u ook een contributiekaart mee, als u de
verschuldigde contributies contant of via de bank wil voldoen en/of t.z.t. wil laten afvinken. Daarnaast worden persoonsgegevens
vastgelegd, mocht er gebruik worden gemaakt van onze diensten tijdens het volgen van een cursus, workshop of anders.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we deze
gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. Als je lid bent van YU SIN KWON dan worden de persoonsgegevens
in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van de inschrijving. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens
geanonimiseerd dan wel gewist.
Minderjarigen

Minderjarigen die zich wensen aan te melden, dienen expliciet toestemming van hun ouder of voogd te krijgen via het
inschrijfformulier.
YU SIN KWON gebruikt de volgende persoonsgegevens:
a) voornaam en achternaam (ev. tussenvoegsels);
b) geboortedatum;
c) geslacht;
d) nationaliteit
e) adres, postcode en woonplaats;
f) telefoonnummer;
g) (pas)foto;
h) e-mailadres;
i) lidmaatschapsnummer TBN en/of IHA en/of SN;
j) bankrekeningnummer.
Deze gegevens kunnen worden gebruikt om:
a) het lidmaatschap vast te leggen;
b) nieuwsbrieven e.a. nieuwsdragers en communicatiemateriaal te verzenden;
c) contact met u te nemen of te onderhouden;
d) de dienstverlening te verbeteren;
e) de website te optimaliseren.
Derden

Uw gegevens verstrekken wij aan de volgende organisaties en instituten:
a) nationale en internationale bonden;
b) andere sportverenigingen t.b.v. inschrijvingen voor wedstrijden en andere evenementen;
c) media, bijv. kranten, radio, televisie, sportsites, t.b.v. publicatie van wedstrijduitslagen, promotionele doeleinden of anders.
Bovengenoemde derden gebruiken de gegevens voor registratie bij evenementen, lidmaatschappen van bonden en verslaglegging.
Publicatie video’s en foto’s

YU SIN KWON kan video’s, foto’s en sfeerbeelden van deelnemers en/of bezoekers aan evenementen, trainingen, wedstrijden en
aan martial arts gerelateerde activiteiten in onze dojang of elders publiceren op onze website, facebookpagina en andere social media,
tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent. Zie onder ‘verwijderen persoonsgegevens’.
Verwijderen persoonsgegevens

Wilt u uw gegevens laten verwijderen uit onze administratie? Stuur dan een mail naar de secretaris via
yusinkwon-secretaris@outlook.com of via het algemeen e-mailadres yusinkwon@outlook.nl. U kunt dit ook schriftelijk doen naar:
Secretariaat YU SIN KWON, p/a Plevier 64, 3191 GA Hoogvliet-Rotterdam. Ook oud-leden kunnen hier terecht. Uw verzoek wordt zo
spoedig mogelijk verwerkt.
Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat de privacyverklaring van YU SIN KWON in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze
verklaring regelmatig te blijven raadplegen.
Meer weten over Privacywetgeving in zijn algemeen?

Google of surf op internet over de Privacywetgeving 2018.

