28-05-2018 | Privacyverklaring Boksacademie
Boksacademie Arnhem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat:
•
•
•
•
•
•
•

Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
Wij u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze zullen respecteren.
Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
De Boksacademie zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel
en/of schade tijdens het verblijf in de trainings- en kleedruimte van de Boksacademie.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
De Boksacademie verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van het beheren van onze ledenadministratie.
Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Adres en postcode;
Telefoonnummer *;
Mailadres *;
Bankrekeningnummer *;
Handtekening *;
Foto.
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Verder kan de Boksacademie vragen om de volgende bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van het inschrijven
voor en deelnemen aan bokswedstrijden:
•
•
•
•

Gewicht;
Wedstrijdverleden;
Kopie ID;
Pasfoto.

* Bij leden onder de 16 jaar worden de gegevens van de ouder/voogd gevraagd. Zonder het verstrekken van deze
persoonsgegevens en het geven van uw toestemming voor de verwerking ervan, kunnen wij u niet inschrijven als lid
van de Boksacademie.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u ons verstrekt, verstrekken wij alleen aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen.

Beveiliging
Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Ook
heeft u ten allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de werking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons
op te nemen. U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Boksacademie is gevestigd op Zorgvliegstraat 2, 6825 AX Arnhem.
Contactpersoon
Sabina Grygiel
info@boksacademie.nl
06 1271 4211
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