Naam
Vestigingsplaats
E-mail
Telefoonnummer
KvK-nummer

:Him yong gi
:Frans Lebretstraat 6, 3343 DV Hendrik Ido Ambacht
: [e-mail]
:06-53684777
:24466781

Privacy verklaring – online versie
Doeleinden gegevensverwerking:
De nieuwe privacywet eist dat Him Yong Gi verplicht is aan te geven op welke gronden de
vereniging persoonsgegevens verwerkt.
Hieronder onze opsomming:
• Him Yong Gi is wettelijke verplicht door de belastingdienst (lees: belastingwet) om
geldadministratie, debiteuren en crediteurenadministratie, de in- verkoopadministratie,
de grootboeken en de in- en uitgaande facturen en de notulen van
bestuursvergaderingen bij te houden. Dit houdt in wij onderstaande gegevens van u als
verenigingslid moeten bijhouden:
o NAW gegevens en lidmaatschapnummer: Identificatie van de crediteuren;
o Contactgegevens: indien de belastingdienst vragen heeft;
o Handtekening: alszijnde wilsovereenstemming;
o Betaling(s)geschiedenis lidmaatschap: voor controle door de belastingdienst
van de financiele administratie door de belastingdienst.
• Uit het privaatrecht c.q. verbintenissentrecht volgt dat een lid wilsbekwaam en
vertegenwoordigingsbevoegd moet zijn. In andere woorden mag je een verbintenis c.q.
overeenkomst met ons aangaan. Om deze reden vragen wij u uw geboortedatum, en
indien u onder de 16 jaar bent. Uw handtekening is noodzakelijk om de
wilsbekrachtiging te kunnen aantonen in geval dat u als verenigingslid bij controle
jonger bent dan 16 dan de handtekening van uw voogd of ouder.
• Vanuit de belastingsdienst moeten wij financiele data 7 jaar bewaren na einde van de
overeenkomst met u als verenigingslid.
• Uw voortgang, lees kup/dan niveau, wordt centraal bijgehouden. Het doel hiervan is
de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten. Wij kunnen op deze manier
uw voortgang binnen de Tang Soo Do systematiek bijhouden en sturen in trainingen
zodat u vordert binnen onze sport.
Toestemming
Him Yong Gi deelt ook graag de resultaten, filmpjes en foto’s van onze clubleden via
Facebook, Youtube, onze website als (lokale) krant(en). Daarnaast zet Him Yong Gi zich ook
in om nieuwe leden te werven. Het is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst om deze resultaten en foto’s te delen. Om deze reden moet Him Yong Gi
toestemming vragen onder de rechtsgrond “vrijwillige toestemming”.
Het geven van toestemming voor het maken en publiceren van persoonsgegevens is gewenst
[dit formulier], kan op elk moment worden ingetrokken [dit formulier] en is niet verplicht.
Het niet geven van toestemming heeft geen gevolgen voor eventuele deelname aan
evenementen of wedstrijden. Per toestemming is omschreven wat de toestemming is en voor
welk doel deze gebruikt zal gaan worden.
Him Yong Gi is niet aansprakelijk en kan niet worden aangesproken voor het delen van
persoonlijke gegevens die buiten onze invloed op mediakanalen wordt geplaatst. Wij zullen
desgewenst wel personen benaderen om te vragen deze media te verwijderen. Bij inschrijving
gaat men akkoord met onze huisregels [lees hier?].

(* ouder/verzorger indien jonger dan 16 jaar)

Naam
Vestigingsplaats
E-mail
Telefoonnummer
KvK-nummer

:Him yong gi
:Frans Lebretstraat 6, 3343 DV Hendrik Ido Ambacht
: [e-mail]
:06-53684777
:24466781

Onderstaande kanalen/producten gebruiken wij om onze veren
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Online media
Media

Het registeren van de kandidaat in de financiele administratie ten behoeve van het bijhouden van
maandelijkse betalingen c.q. contributies;
Het registeren en bijhouden van de Kup / Dan graad van de kandidaat, zodat bij bevordering van de
kandidaat deze bevordering correct en juist verloopt;
Vanwege deelname aan de examens en wedstijden de geboortedatum van de kandidaat;
Vanwege juridische grondslagen de geboortedatum van de kandidaat, kandidaten onder de 16 jaar
moeten toestemming hebben van een ouder of wettelijk gezag;
Om in geval van nood de contactgegevens zoals het telefoon nummer en adres van de kandidaat en/ of
die van zijn/haar ouders te kunnen gebruiken;
Contactgegevens voor het toekomstige (Dan) examen, evenementen en/of toesturen van het digitale
handboek “De Weg naar de Zwarte Band”.

De NAW gegevens, contactgegevens en geboortedatum worden niet voor andere doeleinden dan bovenstaande
gebruikt. Binnen de AVG wetgeving valt dit onder de rechtsverwerkingsgrond “uitvoering van een
overeenkomst”. De gegevens worden uit de administratie verwijderd zodra u stop en aan uw betalingsverplichtingen richting de club heeft voldaan.
Aanvullende toestemmingen:
Toestemmingsoverzicht:
Ja, ik (verenigingslid, of ouder van) geef Him Yong Gi actief toestemming filmpjes en foto’s met
mij / mijn kind op facebook te plaatsen.
Ja, ik (verenigingslid, of ouder van) geef Him Yong Gi actief toestemming filmpjes en foto’s te
gebruiken voor (folder)materiaal om onze club te promoten.
Ja, ik (verenigingslid, of ouder van) geef Him Yong Gi actief toestemming filmpjes en foto’s te
gebruiken in kranten zowel lokaal als eventueel landelijk.
Ja, ik (verenigingslid, of ouder van) geef Him Yong Gi actief toestemming mijn naam te gebruiken
in kranten zowel lokaal als eventueel landelijk.
Ja, ik (verenigingslid, of ouder van) geef Him Yong Gi actief toestemming mijn naam op facebook
te plaatsen.
Ja, ik (verenigingslid, of ouder van) geef Him Yong Gi actief toestemming om filmmateriaal op
Youtube te plaatsen ten behoeve van trainingsmateriaal.
Ja, ik (verenigingslid, of ouder van) geeft toestemming dat bij de DAN graduatie de NAW
gegevens en de geboortedatum met de ITO “intercontinental tang soo do organization” te delen, in
dien verstande, dat zij mij een DAN nummer bij Dan Graduatie kunnen toewijzen.
Klachten/opmerkingen/vragen?
Him Yong Gi is verplicht te melden dat de AVG elke verenigingslid de mogelijkheid te bieden om binnen het
kader van de AVG zijn/haar rechten namens namens zichzelf en/of kinderen uit te kunnen laten oefenen. Voor
vragen/ opmerkingen/ klachten over het gebruik van persoonlijke gegevens en/of intrekken van toestemming(en)
en/of overige zaken kunt u contact opnemen met [mailadres]. De privacy wet geeft Him Yong Gi één maand de
tijd om met een passende reactie te komen. Indien dit niet het gewenste resultaat voortbrengt kunt u altijd contact
opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.
Naam* _______________
Datum _______________

(* ouder/verzorger indien jonger dan 16 jaar)

Handtekening*_______________

Bijlage 1. Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms
ook foto’s en filmpjes van u op facebook, twitter, de website en instagram plaatsen. Met dit formulier
vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik (verder: ondergetekende) Him Yong Gi (verder: vereniging) toestemming om
gegevens over mij te verwerken. Ik heb het privacy beleid gelezen en begrepen door ondertekening van
dit formulier.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:


Mij of mijn kind benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij of mijn kind op internet, website, facebook,
instagram, andere APP’s en/of digitale media en/of (lokale) kranten en bladen.



Publiceren van resultaten van wedstrijduitslagen , seminar uitslagen of uitslagen van examens te
publiceren van mij of mijn kind op internet, website, facebook, instagram, andere APP’s en/of digitale
media en/of (lokale) kranten en bladen.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik weet dat ik mijn toestemming op elk moment mag intrekken.
Naam :

…………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………
Datum :

…………………………………………………………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd :

………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd :

………………………………………………………………………………

Bijlage 2. Intrekking toestemmingsverklaring
Als lid mag u altijd onderstaande toestemmingen intrekken.
Vink aan welke toestemmingen u wilt intrekken.
Ik trek onderstaande toestemmingen in:


Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.



Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij of mijn kind op internet, website, facebook,
instagram, andere APP’s en/of digitale media en/of (lokale) kranten en bladen.



Publiceren van resultaten van wedstrijduitslagen , seminar uitslagen of uitslagen van examens te
publiceren van mij of mijn kind op internet, website, facebook, instagram, andere APP’s en/of digitale
media en/of (lokale) kranten en bladen.

Ik ben op de hoogte van het privacy beleid van Him Yong Gi en ik begrijp dat Him Yong Gi wettelijk
verplichte informatie voor het vereiste termijn in zijn bezit moet houden.
Naam :

…………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………
Datum :

…………………………………………………………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd :

………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd :

………………………………………………………………………………

Bijlage 3. Dan registratie opdracht tot verwerking
Ik, ondergetekende, verzoek de vereniging Him Yong Gi een registratieverzoek in te dienen bij de ITO
Nederland, die namens ITO Nederland een verzoek indient bij de ITO USA en die mijn gegevens beide
registreren en melden bij de WTSDO. Dit verzoek doe ik om een registratie te ontvangen voor mijn Dan
Graduatie en een diploma te ontvangen met dit Dan Nummer erop.
Ik, ondergetekende, vrijwaar de vereniging Him Yong Gi voor alle mogelijke gevolgen die een dergelijke
registratie heeft, omdat ik, handel als verwerkingsverantwoordelijke. Ik begrijp dat Him Yong Gi deze
registratie niet ongedaan kan of zal maken bij de ITO noch bij de WTSDO. Him Yong Gi zal zich wel
inzetten om mij te voorzien van de contactgegevens van deze organisatie.
Ik, ondergetekende, onderken dat ik van te voren over dit beleid ben ingelicht en dat ik niet onder dwang
dit heb getekend. Mij is van te voren verteld door Him Yong Gi dat een registratie niet verplicht is om te
promoveren naar een Dan Graad.
Ik geef de uitdrukkelijk opdracht om mijn verzoek in te dienen bij de ITO.
Ik geef bij ondertekening aan dat ik op de hoogte ben van het privacy beleid van de vereniging.

Naam :

…………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………
Datum :

…………………………………………………………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd :

………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd :

………………………………………………………………………………

* het niet invullen van dit formulier leidt ertoe dat Him Yong Gi geen verzoek tot dan nummer registratie
zal doen bij de ITO.

