Sportschool Bushido beschermt de privacy van haar leden volgens het gestelde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Wij zijn ons bewust van uw vertrouwen in ons en doen ons uiterste best uw privacy te
beschermen. In deze Privacy Statement leggen wij u uit voor welke doeleinden uw gegevens gebruikt worden en op
welke manier deze beschermd worden.
Sportschool Bushido verwerkt de persoonlijke gegevens van u of van uw kind in een beveiligde database. Deze gegevens
zijn afkomstig van het inschrijfformulier dat u heeft aangeleverd en ondertekend. Tevens worden de wijzigingen in
persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen in deze database opgenomen.
De gegevens die u aanlevert middels een inschrijfformulier zijn strikt voor intern gebruik en voor de volgende doeleinden:
1. Registratie persoonsgebonden lidmaatschap
2. Maandelijkse incasso voor het lidmaatschap
3. Aanwezigheidslijsten jeugdlessen
4. Contact over administratieve of sportieve vragen
5. Administratieve doeleinden, zoals statistieken
De volledige gegevens zijn alleen in te zien door vaste personeelsleden. Personeelsleden die expliciet komen om les te
geven zullen hoogstens de aanwezigheidslijsten kunnen inzien met de gegevens; naam, geboortedatum en in het geval dat
uw kind traint op een andere locatie dan de hoofdlocatie aan de Latensteinseweg, zal de lesgever ook toegang krijgen tot
uw contactgegevens voor noodgevallen of voor andere belangrijke mededelingen.
U behoudt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens of dat van uw kind en deze te wijzigen.
Personen onder de 18 jaar dienen een ouder/voogd een verzoek te laten doen naar inzage van de persoonsgegevens.
Zolang u of uw kind lid blijft, wordt uw inschrijfformulier beveiligd bewaard. Bij opzegging van het lidmaatschap verdwijnt
het inschrijfformulier in ons beveiligde archief, welke zeven jaar bewaard zal worden uiterst op grond van de
belastingwetgeving.
Tevens worden er regelmatig foto’s en video’s gemaakt binnen Sportschool Bushido voor gebruik van Sociale Media.
Wanneer een lid hier bezwaar tegen heeft, kan hij/zij dit melden.
Sportschool Bushido blijft innoveren op het gebied van privacy bescherming. Heeft u vragen of klachten, dan kunt u contact
opnemen.
Sportschool Bushido
Latensteinseweg 11a
0344-631473
info@sportschoolbushido.nl

