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Dit is de privacyverklaring van Karate Team Utrecht, gevestigd te Utrecht ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55177980, hierna te noemen: 

`Stichting Karate Team Utrecht`. 

 

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom 

hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en 

welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw 

vraag dan gerust per e-mail aan: info@karateteamutrecht.nl 

1) Contactgegevens: 

Maartvlinder 1 

3544 DA Utrecht 

info@karateteamutrecht.nl  

www.karateteamutrecht.nl  

2) Persoonsgegevens die wij verwerken 

Karate Team Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten 

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken:  

- Voor en achternaam 

- Geboortedatum 

- Telefoonnummer(s) 

- E-mailadres 

- Bankgegevens 

- Trainingsfrequentie  

- KBN nummer indien lid van Karate-do Bond Nederland 

- U-pas gegevens en of andere fondsen 

- Medische informatie die van belang zijn voor het volgen van de les en of activiteiten 

3) Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken 

Karate Team Utrecht verwerkt bijzondere medische persoonsgegevens van u, wanneer dit 

aangegeven wordt op het inschrijfformulier of via een eigen digitale verklaring. Deze bijzondere 

persoonsgegevens worden opgenomen in de calamiteiten document. Dit document is alleen 

toegankelijk voor de lesgever/assistenten en eventuele vertegenwoordigers op dat moment van 

Karate Team Utrecht. 
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4a) Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens: 

Karate Team Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het verwerken van uw (contributie) betaling 

- Het verzenden van onze nieuwsbrief, agenda en overige belangrijke mededelingen 

- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

4b) Deelname aan activiteiten 

Wanneer je deelneemt aan een activiteit georganiseerd door Karate Team Utrecht, dan worden er 

een aantal persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden verstrekt door de 

deelnemer en of ouder/verzorger zelf. Na de betreffende activiteit worden deze gegevens 

vernietigd op uitslagen na, deze worden verwerkt in het Karate Team Utrecht archief en 

gepubliceerd op de online kanalen.   

4c) Deelname aan wedstrijden 

Wanneer je deelneemt aan een competitie en/of wedstrijd, dan worden er een aantal 

persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden verstrekt door de deelnemer 

en of ouder/verzorger zelf. Een aantal persoonlijke gegevens die nodig zijn voor deelname 

worden dan verstrekt aan de betreffende organisatie.  

1. In de meeste gevallen wordt er vanuit de organisator gewerkt met online programma 

sportdata. Een inschrijving via sportdata is online zichtbaar en wordt gebruikt om in kaart 

te brengen welke deelnemers actief zijn, poules en uitslagen te publiceren.  

2. Naam en deelname per onderdeel worden verstrekt aan de coaches en begeleiders van 

Karate Team Utrecht die op de dag actief zullen zijn.  

3. Wedstrijdteam: Naam en telefoon nummer wordt gebruikt voor de Karate Team Utrecht 

wedstrijd groeps-app om coaches, ouders en deelnemers op de hoogte te stellen omtrent 

de wedstrijd en of inschrijving.  

5) Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Karate Team Utrecht verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Afhandelen van (contributie) betalingen 

- Verzenden van onze nieuwsbrief, agenda punten en belangrijke mededelingen 

- Kunnen bellen, appen of mailen indien het nodig is voor onze dienstverlening 

- Informeren over eventuele wijzigingen van lessen, diensten en producten 

http://www.karateteamutrecht.nl/
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6) Minderjarigen 

Indien een minderjarige zichzelf wenst in te schrijven dient er expliciete toestemming van een 

ouder of voogd gegeven te worden. 

7) Delen van persoonsgegevens met derden 

Karate Team Utrecht verstrekt uitsluitend aan derden (karatebond) en alleen als het nodig is voor 

de uitvoering van onze overeenkomst. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.  

8) Hoelang bewaren wij de persoonsgegevens 

Karate Team Utrecht bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 

realiseren. Wij hanteren voor alle categorieën persoonsgegevens een bewaartermijn van 7 jaar.  

9) Cookies 

Karate Team Utrecht maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 

10) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karate Team Utrecht en 

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, 

verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 

info@karateteamutrecht.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, 

vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie 

uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We 

reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Karate Team Utrecht wil u er 

tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

11) Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Karate Team Utrecht neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 

info@karateteamutrecht.nl  
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12) Online media en uw privacy 

Als organisatie maken wij gebruik van online media zoals: onze website, Facebook en Instagram. 

Hierop plaatsen wij informatie aan leden en geïnteresseerden. Denk hierbij aan wijziging 

trainingstijden, herinneringen over aangepaste trainingen, activiteiten (denk aan groepsfoto’s bij 

examens, sfeerimpressies van trainingen, resultaten bij wedstrijden).  

Mocht er beeldmateriaal gepubliceerd zijn op een van onze online kanalen waar u niet mee eens 

bent, dan kunt u hier bezwaar voor indienen via info@karateteamutrecht.nl Karate Team Utrecht 

zal hier dan z.s.m. gehoor aan geven en het beeldmateriaal verwijderen en of (gedeeltelijk) 

afschermen. 

http://www.karateteamutrecht.nl/

