
 

Privacyverklaring “Budovereniging Tori Tytsjerksteradiel“ 
 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming 
van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie zoals 
Budoverenging Tori Tytsjerksteradiel, die met persoonsgegevens werkt van onze leden, 
leiding en vrijwilligers, bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn 
bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en 
onze plichten die gelden op grond van de AVG. 
 
Bij onze vereniging worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is nodig voor onze 
ledenadministratie en voor de financiële afhandeling welke samenhangt met uw 
lidmaatschap en daarnaast voor het welzijn van onze leden en vrijwilligers. 
 
 
De plichten van Budovereniging Tori Tytsjerksteradiel 
Budovereniging Tori Tytsjerksteradiel is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de 
verwerking van persoonsgegevens die binnen onze vereniging plaatsvindt. Aan de plichten 
die daaruit voortkomen, voldoet de vereniging als volgt: 
 
• Uw gegevens worden voor de volgende specifieke doeleinden verzameld: 

o voor de ledenadministratie; 
o voor het kunnen heffen van de contributie & overige facturatie; 
o om met u te kunnen communiceren (mail, telefoon e.d.); 
o voor het welzijn van onze leden en vrijwilligers 

• Er vindt geen gegevensverwerking plaats voor andere doeleinden 
• U wordt bij inschrijving als lid (en indien leden jonger zijn dan 18 jaar de ouders) op de 

hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u of uw kind verwerkt worden. 
Ook staat het privacyreglement vermeld op onze website. 

• Alle vrijwilligers (bestuursleden) en leiding binnen onze vereniging hebben de plicht om 
vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens 

• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. 
• Indien aangegeven bij de aanmelding worden de persoonsgegevens ook met de Judo 

Bond Nederland gedeeld. Hierdoor hoeft er niet een aparte aanmelding bij de Judo Bond 
gedaan te worden door het nieuwe lid. 

 
 
Uw rechten als betrokkene 
U heeft de volgende rechten: 

• Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden 
• Het recht op inzage en een afschrift van de gegevens 
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig 

mocht zijn 
• Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

gegevens. 
 
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit kenbaar maken bij de het bestuur 
van de vereniging.  
 
U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoons- en adres gegevens. 
Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen over bovenstaande 
zaken. 
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 



Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen indien u daar zelf 
toestemming voor heeft gegeven.  
 
Beveiligingsmaatregelen 
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende 
beveiligingsmaatregelen getroffen.  
 
Wijzigingen in de privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen 
maken wij via de website bekend.  
 
Vragen of klacht 
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u 
hiervoor contact met ons opnemen met het bestuur van onze vereniging. Voor 
contactgegevens zie www.bvtori.nl 
 
 


