Privacyverklaring Kendo Kai Higashi
Kendo Kai Higashi houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de privacywetgeving en
verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Kendo Kai Higashi 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
(kunnen) verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 IP-adres
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch.
 Gegevens over uw activiteiten op onze website
 Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kendo Kai Higashi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 Gezondheidsgegevens, maar alleen indien u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt en aan ons
vraagt deze gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld om uw vraag te beantwoorden, indien u via het
contactformulier aangeeft een bepaalde medisch klacht te hebben en daarbij aan ons de vraag
stelt of dit een belemmering is om een bepaalde sport te beoefenen.
 gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website beoogt niet gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 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 privacy@kendokaihigashi.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kendo Kai Higashi verwerkt uw persoonsgegevens of kan deze verwerken voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betalingen.
 Verzenden van onze nieuwsbrief.
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze verenigingsactiviteiten uit te kunnen
voeren.
 U te informeren over wijzigingen inzake onze vereniging, haar activiteiten en haar leden.
 U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 Kendo Kai Higashi analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
ons aanbod af te stemmen op uw voorkeuren.
 Kendo Kai Higashi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Bijvoorbeeld indien de belastingdienst ons daartoe verplicht.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kendo Kai Higashi 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 met ons op via privacy@kendokaihigashi.nl.
Geautomatiseerde besluitvorming
Kendo Kai Higashi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat bij geautomatiseerde verwerkingen
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om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een
mens (bijvoorbeeld een bestuurs- of commissielid van Kendo Kai Higashi) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kendo Kai Higashi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Kendo Kai Higashi geeft uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties, behalve als dat nodig is
voor een goede werking van de vereniging of als de wet zegt dat dat moet. Als we bedrijven een
opdracht geven uw gegevens te verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kendo Kai
Higashi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We vragen bij inschrijving van een lid éénmalig
expliciete toestemming voor het maken en gebruik van foto- en/of videomateriaal. Dit beeldmateriaal
gebruiken voor promotie van onze vereniging via de website, e-mail, Facebook en Twitter.
Websites en content van derden
De website van Kendo Kai Higashi kan linken naar andere websites of advertenties van andere
partijen bevatten. Kendo Kai Higashi kan geen invloed uitoefenen op het privacybeleid van deze
derden of hun sites. Kendo Kai Higashi is dan ook niet verantwoordelijk voor deze partijen en hun
websites.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kendo Kai Higashi gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies
houden uw surfgedrag bij zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen. Onze contactgegevens staan hieronder. U heeft de volgende rechten:
 Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 Het laten corrigeren van fouten
 Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 Intrekken van toestemming
 Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen
bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoe u een klacht indient leest u op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Contactgegevens
Voor vragen, opmerkingen en suggesties inzake privacy en gegevensbescherming kunt u contact
opnemen met Kendo Kai Higashi via privacy@kendokaihigashi.nl. Voor andere vragen, opmerkingen
en suggesties verwijzen we u graag naar het contactformulier. Deze vindt u op onze website.
Kendo Kai Higashi
Emmastraat 45
6828HB Arnhem
www.kendokaihigashi.nl
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