Privacy beleid Shisei Krommenie
Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in
overeenstemming met ons Privacybeleid.
Shisei Krommenie is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar leden, leraren, als ook
van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens
worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen
die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming hieraan stelt.
Wie zijn we
Shisei Krommenie is gevestigd te Krommenie, Rosariumpark 1, postcode 1561 TV en is
verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens).
In overeenstemming met de WBP heeft Shisei Krommenie haar verwerkingen van persoonsgegevens
aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar
en kunnen bekeken worden op het internet op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze ledenadministratie, financiële
huishouding en presentielijsten voor de docenten; een deel van deze gegevens is verplicht om
gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens (kleur band of graad)
kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en
kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen.
U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Persoonsgegevens van leden worden door Shisei Krommenie verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en): Lidmaatschap.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het:
Inschrijfformulier Shotokan Karatedo Shisei. Dit formulier wordt gebruikt voor het lidmaatschap bij
ShiseiKrommenie.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Shisei Krommenie de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
Voornaam (Roepnaam); Tussenvoegsel; Achternaam; Geslacht; Geboortedatum; Straat + nummer;
Postcode; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres; Bijzonderheden m.b.t. gezondheid/fysieke
beperking;
Bank gegevens, Rekeningnummer IBAN en naam rekeninghouder.
Tevens worden voor de vorderingen op het gebied van Karate de graad (kyu of dan) bijgehouden.
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Shisei Krommenie verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Shisei Krommenie de volgende persoonsgegevens van u
vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - E-mailadres; Geboortedatum; - Salarisgegevens; - Kopie ID; - BSN-nummer; - Bankgegevens. Uw
persoonsgegevens worden door Shisei Krommenie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen
in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Het kopie identiteitsbewijs wordt maximaal 5 jaar
na het einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is geëindigd bewaard.
Indien u bij Shisei Krommenie eerder lid bent geweest
Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot 25 jaar na einde lidmaatschap.
Dit doen we om U eventueel te kunnen bereiken voor bijvoorbeeld een reunie.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen
7 jaar beschikbaar voor Shisei Krommenie.
Indien u geen lid meer wenst te zijn, dan kunt u dit aangeven via e-mail Infoshisei@gmail.com, aan
het bestuur of aan uw leraar. Uw persoonsgegevens worden dat tot 25 jaar gearchiveerd in een

afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Shisei Krommenie
onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.
Indien u wenst dat uw gegevens eerder verwijderd moeten worden dan zullen wij deze tot uiterlijk
twee jaar na einde lidmaatschap bewaren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Shisei Krommenie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Technische informatie
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons
worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch
bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het
Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum
en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent
doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website
die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft
bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de
geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website.
Deze technische informatie wordt niet gebruikt voor het beheer van de website en
systeembeheerder! Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen
permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Omdat deze gegevens niet worden
bijgehouden of bewaard worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.
Cookies
ShiseiKrommenie.nl maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door
een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Bij een
vervolgbezoek op een website kunnen deze cookies worden herkend.
Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en
gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites
van derden te verhogen door dit af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. Opgebouwde
informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres!

De website ShiseiKrommenie.nl bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde
partijen. Dit zijn onder andere de netwerkdiensten Facebook, Twitter, Linkedin en Google+, de
Crommenije en andere Karate scholen of organisaties. Op het moment dat u een dergelijke link of
button aanklikt, verlaat u de website van Shisei Krommenie en zijn deze derde partijen
verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.
Bij een bezoek aan www.shiseikrommenie.nl gaat u er standaard mee akkoord dat ShiseiKrommenie
de cookies op uw apparaat plaatst. Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, of wilt
u cookies juist toestaan?
U kunt gebruik maken van de informatie over cookies & online privacy en de mogelijkheden om uw
cookie-instellingen te organiseren via www.youronlinechoices.eu. Daarnaast kunt u uw browsers op al
uw apparaten zo instellen dat u bij een volgend bezoek aan onze websites geen cookies meer
ontvangt. Voor instructies over de wijze waarop dit kan worden ingesteld, verwijzen wij u naar de
helpfunctie van uw internetbrowser.
Als u zich afmeldt voor het gebruik van cookies, dan moet u er wel rekening mee houden dat u geen
gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden en functionaliteiten van de website. Ook kunnen
bepaalde (toekomstige) onderdelen van de website niet meer zichtbaar of toegankelijk zijn.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:
- Alle personen die namens Shisei Krommenie van uw gegevens kennis kunnen nemen
(bestuur en docenten), zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten omstrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!
Contactgegevens
Shisei Krommenie
Postadres Calistostraat 28
1562 ZH Krommenie
e-mail Infoshisei@gmail.com

