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Privacyverklaring 
Aikido Alphen en de aangesloten groepen Aikido Leiderdorp en 
Aikido Voorburg 
28 mei 2018 

 

Inleiding     
Aikido Alphen (en de aangesloten groepen Aikido Leiderdorp en Aikido Voorburg, hierna te noemen Aikido Alphen), 
gevestigd aan de Marendorpse Dwarsstraat 4, 2312 VE LEIDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Caroline Bied-Charreton is de eigenaar en functionaris gegevensbescherming van Aikido Alphen.  
Zij is te bereiken via caroline@aikidoalphen.nl of via telefoon 06-27008768      




Aikido Alphen verwerkt je persoonsgegevens als je je hebt aangemeld als deelnemer aan de door ons gegeven 
activiteiten en ten behoeve van de aanmelding deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- voor- en achternaam

- geslacht

- geboortedatum

- adresgegevens

- telefoonnummer(s)

- e-mailadres(sen)

- bankrekeningnummer


Aikido Alphen verwerkt alleen de persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar als wij toestemming hebben 
van de ouders of voogd en de informatie verstrekt is en ondertekend is door de ouders of voogd.


Aikido Alphen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van jouw betalingen

- Je te kunnen bellen, whatsappen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren

- Het verwerken van persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 

nodig hebben voor onze belastingaangifte. Hiervoor worden de gegevens gedeeld met ons 
belastingadvieskantoor.
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Aikido Alphen deelt jouw gegevens met Aikido Bond Nederland, sectie Dutch Aikikai Foundation via het 
informatiesysteem AiLeDis als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst. AiLeDis 
staat onder auspicien van Aikido Bond Nederland.


- AiLeDis is beveiligd met wachtwoorden

- Binnen Aikido Alphen heeft alleen Caroline Bied-Charreton toegang tot deze database middels 

wachtwoorden. De Aikido Bond Nederland hebben maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG.

- Inzage in en wijziging van persoonlijke gegevens zoals opgenomen in AiLeDis kan via Caroline Bied-

Charreton

- Na beëindiging van deelname aan de diensten van Aikido Alphen zullen de gegevens verwijderd worden uit 

AiLeDis. 




Aikido Alphen plaatst geen beeldmateriaal op haar website, de gedrukte media, of op social media zonder 
expliciete toestemming van de deelnemer of de ouder of voogd van de deelnemer indien de deelnemer jonger is 
dan 16 jaar. 


Beeldmateriaal dat opgenomen is met toestemming van degenen die in beeld komen zal worden gebruikt ter 
promotie van Aikido Alphen. Dit kan zijn op de websites, via social media als Facebook en Instagram, voor gebruik 
op een poster of flyer, of via de geschreven pers ter illustratie van activiteiten of evenementen van Aikido Alphen.


Beeldmateriaal kan worden opgenomen

- tijdens sommige lessen aikido;

- tijdens stages, seminars of andere evenementen georganiseerd door Aikido Alphen;

- tijdens sociale bijeenkomsten van Aikido Alphen zoals borrels en eetbijeenkomsten.


Indien er toestemming is gegeven dan kan deze op elk gewenst moment weer worden ingetrokken door een e-mail 
te sturen naar caroline@aikidoalphen.nl


Zij zal er dan voor zorgdragen dat het betreffende beeldmateriaal zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.


Het kan gebeuren dat er beeldmateriaal gevonden wordt dat gemaakt is voor 28-05-2018 en waar geen 
toestemming voor is gegeven. Indien je dit tegenkomt en je wilt dit verwijderd hebben, stuur dan een e-mail naar 
caroline@aikidoalphen.nl. Zij zal ervoor zorgdragen dat dit zo spoedig mogelijk verwijderd wordt. 





Aikido Alphen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je 
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (cagegorien) van 
persoonsgegevens:


Personalia                                  	termijn: 7 jaar	 	 reden: Belasting- en accountancyverplichtingen                         

(Digitale) correspondentie	 termijn: 7 jaar 	 	 reden: Belasting- en accountancyverplichtingen     

Beeldmateriaal	 	 	 termijn: 50 jaar	 	 reden: Ter promotie van Aikido Alphen en voor de 	 	
	 	 	 	 	 	 	 verslaggeving en historisch overzicht van activiteiten en 		
	 	 	 	 	 	 	 evenementen die hebben plaatsgevonden.


Indien er toestemming is gegeven dan kan deze op elk gewenst moment weer worden ingetrokken door een e-mail 
te sturen naar caroline@aikidoalphen.nl


Zij zal er dan voor zorgdragen dat het betreffende beeldmateriaal zo spoedig mogelijk wordt verwijderd.


  4. Hoe lang we persoonsgegevens en beeldmateriaal bewaren
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Aikido Alphen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die 
jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aikido Alphen blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen.





Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om 
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door Aikido Alphen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je 
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar 
jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
caroline@aikidoalphen.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Aikido Alphen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Aikido Alphen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee 
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
caroline@aikidoalphen.nl 
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