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Persoonsgegevens die wij verwerken 
Budocentrum Winterswijk verwerkt persoonsgegevens over u als u zich als sporter inschrijft. Deze 
gegevens verstrekt u aan ons via het invullen van het inschrijfformulier. Hieronder staan de 
persoonsgegevens wij over u registreren: 

• Voor- en achternaam 

• Voorletters 
• Geslacht 

• Geboortedatum 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer(s) 
• E-mailadres 

• (Bank)rekeningnummer 
• Sportkeuze 
• Hoe u ons kent 
• Betalingsgegevens 

Waarom we gegevens nodig hebben 
Budocentrum Winterswijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en) 

• U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de 
(sport)activiteiten/nieuwsbrieven 

• Het aanmelden bij activiteiten van Budocentrum Winterswijk (o.a. Budokamp, toernooien) 

• Het inschrijven als lid bij de Judo Bond Nederland (JBN) en/of Nederlandse Shinkyokushin 
Organisatie (NSKO), zover van toepassing 

Hoe lang we gegevens bewaren 
Budocentrum Winterswijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er zijn wettelijke bewaartermijnen 
waar Budocentrum Winterswijk zich aan moet houden, bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving. 
Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap 
(datum uitschrijving + 7 jaar). 
 

Delen met anderen 
Budocentrum Winterswijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van 
sporters die zich inschrijven voor toernooien. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, 
zoals voor commerciële doeleinden. 
 

Websitebezoek en cookies 
Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website gebruiken we cookies. Hierbij denken 
we ook aan uw privacy. We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 
website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze 
website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. 
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De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen 
bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te 
houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook mogelijk 
om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter mogelijk dat 
het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is 
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt 
in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens. 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale 
media netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media 
netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar 
geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van sociale media netwerken (welke regelmatig kunnen 
wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De 
informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering uitsluitend per brief voorzien van een natte handtekening 
sturen naar het bestuur van Budocentrum Winterswijk. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. 
Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit 
ter bescherming van uw privacy. Budocentrum Winterswijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren. 
 

Beveiliging 
Budocentrum Winterswijk 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: bestuur@budocentrum.org. 
 

Foto’s op website en sociale media netwerken 
Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website of op sociale media 
netwerken staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot 
correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering 
hiervan sturen naar: bestuur@budocentrum.org. 
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Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze 
pagina. 

18-09-2020:  
Uitbreiding paragraaf “Waarom we gegevens nodig hebben”. 
Nieuwsbrief is toegevoegd en sportactiviteiten is gewijzigd in (sport)activiteiten. 


