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Privacy statement
Binnen Budocentrum Fun & Fit (verder in dit stuk Fun & Fit) wordt er gewerkt met
persoonsgegevens. Wij streven ernaar om zorgvuldig om te gaan met de verkregen
persoonsgegevens. Hier hoort bij dat deze goed beveiligd worden. Fun & Fit houdt zich aan
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Fun & Fit is verantwoordelijk voor de verwerking van de door jou ontvangen
persoonsgegevens. Dit houdt in dat Fun & Fit de doeleinden en de middelen voor de
verwerking bepaalt, dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten
en alleen de persoonsgegevens verwerkt die wij van jou hebben ontvangen voor de doelen
waarvoor die verkregen zijn.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Voor het verwerken van persoonsgegevens moet Fun & Fit zich houden aan wettelijke
grondslagen. Hieronder vind je een overzicht terug van de rechtsgronden die Fun & Fit
hanteert voor het verwerken van de persoonsgegevens:
• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst (denk
hierbij aan de persoonsgegevens die vereist zijn voor aanmelding van een lid);
• voldoen aan een wettelijke verplichting (denk hierbij aan boekhoudkundige
verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke
bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
• voor het kunnen uitvoeren van de budosporten waarvoor specifieke
persoonsgegevens noodzakelijk zijn (zoals geslacht, gewicht), met inbegrip van
toernooien;
• voor het administreren van certificaten en diploma’s en overdragen van deze
gegevens aan de JBN.

Website
Op de website van Fun & Fit worden geen specifieke bezoekgegevens bijgehouden. Wij
gebruiken ook geen cookies. Als gevolg hiervan moeten gebruikers opnieuw gegevens
invoeren voor het inschrijven voor toernooien of reageren op nieuwsberichten. We tellen
wel het aantal bezoekers en de momenten van deze bezoeken, ook als het gaat om onze
nieuwsberichten. Deze gegevens gebruiken we om de werking van de website en de
nieuwsvoorziening te optimaliseren.
Op de website tref je daarnaast een aantal links aan naar websites van andere
organisaties/instanties. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Fun & Fit geen
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door deze
organisaties/instanties. Wij raden je daarom aan om het privacy statement door te nemen
van de website die je bezoekt.
Fun & Fit verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Fun & Fit verwerkt
alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
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Als je je bij ons inschrijft gebruiken we de gegevens op het formulier om te checken
of je lid kan worden en om je vervolgens in onze administratie in te kunnen voeren.
Je inschrijfformulier blijft fysiek bij ons bewaard tot je uiteindelijk je lidmaatschap
opzegt. We hopen natuurlijk dat dit heel lang duurt. In ieder geval zorgen we ervoor
dat je gegevens gedurende de looptijd van je overeenkomst en tot twee jaar daarna
in onze administratie blijft. Daarna bewaren wel alleen nog de financiële
administratie voor de Belastingdienst.
Je communicatiegegevens gebruiken we om je op de hoogte te stellen van nieuws en
bijzondere omstandigheden. Als een keer een les niet kan doorgaan o.i.d. dan
proberen we iedereen daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Het kan
natuurlijk best eens gebeuren dat er een klein ongelukje gebeurt of dat je je niet
lekker voelt. Dan is het belangrijk dat we ook iemand kunnen bereiken die je kan
ophalen of helpen.
Voor toernooien gebruiken we natuurlijk ook je gegevens om ervoor te zorgen dat je
netjes in de juiste poule kan komen en dat we de communicatie kunnen regelen. De
resultaten van je wedstrijden bewaren we gedurende de looptijd van het toernooi.
We houden in een apart bestand bij hoeveel punten je aan het einde van het Yusen
Toernooi hebt gehaald, zodat we dat volgende keer weer als startpunt kunnen
gebruiken. We bewaren deze gegevens tot je stopt en daarna nog vijf jaar. Het
gebeurt namelijk redelijk vaak dat deelnemers een tijdje stoppen, maar later weer
mee willen doen. Als je daarna weer mee wilt doen moet je helaas weer opnieuw
beginnen met punten verdienen.
Voor judo is het ook belangrijk dat we weten hoe oud je bent, welke band je hebt, je
geslacht en wat je gewicht is. Die gegevens zijn belangrijk om eerlijk met elkaar te
kunnen judoën, maar ook omdat je sommige onderdelen pas mag trainen of in
wedstrijden gebruiken als je wat ouder bent. We zorgen ervoor dat alleen de trainers
en de wedstrijdleiding deze gegevens kan inzien en houden dat bij in een apart
bestand op een beveiligde ipad. Voor onze interne toernooien gebruiken we die
gegevens direct, voor open toernooien registreren we dat apart en zorgen we ervoor
dat die gegevens na het toernooi weer verwijderd worden. We gebruiken ze dan
alleen voor de indeling van de poules.
En ten slot kan het ook nog zijn dat je je lidmaatschap opzegt. Dat vinden we dan
natuurlijk erg jammer. Deze gegevens gebruiken we dan om je uit onze financiële
administratie te halen. We vragen je wel toestemming om je naam, adres en
mailadres te mogen bewaren voor communicatie op een later moment. Denk dan
aan het uitnodigen voor een leuke reünie of bijzondere bijeenkomst, training voor
oud-leden en dergelijke.

Gedetailleerde informatie over welke gegevens we precies opslaan en waar we dat doen kun
je opvragen bij de Privacy coördinator. Gegevens daarvoor vind je onderin dit statement.

Nieuwsbrief en Foto’s
Met aanmelding bij Fun & Fit schrijf je je direct in voor onze nieuwsbrief. In alle
nieuwsbrieven die Fun & Fit verstuurd, kan je daarnaast gebruik maken van de
afmeldmogelijkheid die hierin is opgenomen. Je kan jezelf te allen tijde uitschrijven en je
geeft daarmee aan dat je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen m.b.t. tot
activiteiten/nieuws.
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Als lid van Fun & Fit ga je akkoord met publicatie van foto’s die gemaakt worden tijdens de
door Fun & Fit georganiseerde toernooien/evenementen. De grondslag hiervoor is die van
nieuwsvoorziening. Daarnaast worden foto’s bewaard om een historisch archief op te
bouwen van de club. Omdat bij sommige toernooien ook deelnemers van andere
sportaanbieders meedoen vragen we bij inschrijving nog eens extra om goedkeuring voor
het gebruik van de foto’s voor deze doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens
Door Fun & Fit zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen tegen het
verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw
persoonsgegevens.
Fun & Fit heeft voldoende fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen
om de jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen.

Uitwisseling persoonsgegevens
Fun & Fit deelt het uitwisselen van persoonsgegevens op in twee onderdelen:
1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens naar de JBN
- De JBN kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen, districten
en commissies van de bond, zowel in binnen- als buitenland.
- De JBN ziet erop toe dat binnen de bond de Europese normen van gegevensbescherming
op persoonsgegevens worden toegepast.
- De JBN verstrekt alleen persoonsgegeven aan autoriteiten als dit conform geldende
wettelijke verplichtingen is. De JBN kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Fun & Fit
Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij
persoonsgegevens delen met andere organisaties. Bijvoorbeeld de Stichting Fun & Fit,
Sportlink (voor de ledenadministratie en incasso) en de boekhouder. Voor zover er geen
sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze
uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen
jou en Fun & Fit of wanneer Fun & Fit hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Geen commercieel gebruik
De door Fun & Fit ontvangen persoonsgegevens zullen nooit commercieel ter beschikking
worden gesteld aan derden. Een uitzondering hierop kan zijn als dit gebeurt met
voorafgaande en specifieke toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door jouw persoonsgegevens te registeren bij Fun & Fit garandeer je dat deze juist en
volledig zijn. Ook als er wijzigingen plaatsvinden in jouw persoonsgegevens, ben je zelf
verantwoordelijk dat de wijzigingen bij Fun & Fit worden doorgevoerd. Als Fun & Fit tot de
ontdekking komt dat je een valse identiteit, onvolledige of onjuist gegevens heeft verstrekt,
dan kan je tijdelijk of definitief worden geroyeerd als lid.
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Bewaren persoonsgegevens
Fun & Fit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking
van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als
specifieke regelgeving vereist.

Jouw privacy rechten
Je hebt het recht om inzage, correctie, beperking, overdracht en/of verwijdering van jouw
persoonsgegevens te vragen. Daarnaast is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het
gebruik van jouw persoonsgegevens.
Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kan je deze te allen
tijde intrekken.
Je kan jouw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen
aan:
Fun & Fit
o.v.v. privacy
Adrianus Bleijsstraat 62
1132 VC Volendam
Of via e-mail: privacy@funenfit.nl
Daarnaast ben je ook in de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het gebruik van
jouw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons op het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij
adviseren dan ook om deze regelmatig in te zien, zodat je up-to-date te blijft m.b.t. tot het
privacy beleid van Fun & Fit.

Vragen
Mocht je naar aanleiding van het privacy statement nog vragen hebben, dan kan je contact
met ons opnemen via privacy@funenfit.nl.

