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Privacyverklaring  
 
Dit is de privacyverklaring van René Smaal Karate, ondersteund door RSK-Apeldoorn, gevestigd te Apeldoorn 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61970565, hierna te noemen: `de 
Vereniging`.  
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 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@renesmaal.nl 
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u 
verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  
 

Doel  Welke 
persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 
 

Onderzoeken of u lid 
kan worden  
 
en  
 
het uitvoeren van de 
lidmaatschapsovereen
komst. 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Geboortedatum  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst  

Indien u lid wordt 
gedurende de looptijd van 
de overeenkomst. Indien u 
geen lid wordt worden uw 
gegevens zo snel als 
mogelijk verwijderd binnen 
6 maanden  

NVT 

Administratie • Voornaam 
• Achternaam 
• Adres 
• Telefoonnummer 
• Geslacht  
• E-mail adres 
• Bankgegevens 
• Betaalgegevens 
• Overige extra 

informatie 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst  

Gedurende de looptijd van 
de overeenkomst en tot 2 
jaar daarna, daarna alleen 
in de financiële 
administratie voor 7 jaar. 

• René Smaal 
• Boekhouder 
• Accountant 
• Belastingdienst 

Het verrichten en 
versturen van 
aankopen 

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 
• (Kleding)maat  
• Bankgegevens 
• Betaalgegevens 

 

Uitvoering van 
de 
overeenkomst  

Gedurende de looptijd van 
de overeenkomst en 
daarna alleen in de 
financiële administratie 
voor 7 jaar. 

• Producent 
• Vervoerder  
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Versturen digitale 
berichten, 
waaronder 
nieuwsbrief 

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 

 

Uitvoering van de 
overeenkomst 
 

Zolang als men 
aangemeld is. 

• E-marketingtools 

Versturen berichten 
van derden, 
waaronder 
sponsoren. 

• Voornaam 
• Achternaam 
• E-mailadres 

 

Toestemming  Zolang als men 
aangemeld is. 

• Sponsoren  
• Andere verenigingen 

Inzage van 
gegevens voor 
examens op het 
examenformulier en 
diploma.  

• Voornaam 
• Achternaam 
• Geboortedatum 

Uitvoering van de 
overeenkomst 
 

Zolang als men 
aangemeld is. 

• De examinatoren 
• De sportschoolhouder 
• Vrijwilligers van RSK 

Ter benadering na 
beëindiging 
lidmaatschap. 
Bijvoorbeeld voor 
een reünie of 
bijzondere 
gebeurtenis.  

• Voornaam 
• Achternaam 
• Adres  
• Telefoonnummer 
• E-mail adres 

 

Toestemming Zolang als de 
toestemming niet is 
ingetrokken. 

NVT 

 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw 
persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een 
overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw 
gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. 
Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere 
organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde 
toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben 
tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen 
regelmatig gecontroleerd worden. 
 
Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te 
overleggen. 
 
Links naar andere websites 
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites 
van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het 
gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  
 
Wijziging van het privacy beleid 
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de 
meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de 
Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail 
en via de websites te informeren. 
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Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, 
correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  
Verantwoordelijke: René Smaal 
E-mail:   info@renesmaal.nl 
Telefoonnummer: 06 5214 7450  
 
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op 
grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over 
onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 

Extra à Wat doet RSK met de persoonsgegevens: 
 
 
Aanmelden als lid in het leden systeem:  
Hoe wordt de ledenadministratie beheerd en verwerkt?  
Hieronder wordt het stappenplan getoond dit in zijn werking gaat.  

1. Lid schrijft zich in via het inschrijfformulier. 
2. De eigenaar van de school verwerkt deze gegevens in zijn ledenadministratie.  
3. De persoonsgegevens staan op een zakelijke computer en worden alleen onder de 

coaches/lesgevers/activiteitenorganisatoren verspreid d.m.v. 
- naam  
- geboortedatum 
- email adres 
- telefoon 
Deze gegevens worden gedeeld mocht er iets zijn met een training, bijvoorbeeld ziekte en/of wijziging.  
Ook het informeren van ouders wordt gebruikt met deze gegevens over zaken rondom de sportschool.  

4. De hoofdcoaches/lesgevers/activiteitenorganisatoren ondertekenen een formulier waarop duidelijk wordt 
gemaakt dat ze zich houden aan de regels welke RSK hanteert om te gaan met de persoonsgegevens van 
onze leden. 

 
Wedstrijden: 
Naam + geboortedatum + geslacht + gewicht + lengte + kleur band 

1. Wordt gebruikt om leerlingen in te schrijven voor wedstrijden. Deze gegevens worden vervolgens aan derden 
gegeven om ze in te schrijven. Sportdata wordt daarvoor veelal gebruikt. Sportdata is een open programma 
waarbij iedereen deze specifieke gegevens van de betreffende leerling kan raadplegen. Bijvoorbeeld om te 
zien bij wie je in de Poule zit en/of welke deelnemers er meedoen aan het toernooi.  

2. Wordt gebruikt voor groepsappen om de coaches en ouders onderling op de hoogte te stellen van wedstrijden 
en inschrijvingen daarvan.  

3. Wordt via social mediakanalen en pers openbaar gemaakt wanneer er leerlingen hebben deelgenomen. 
Bijvoorbeeld; “René Smaal heeft tijdens de Dutch open in de leeftijdsklasse 18+ (geboren 25-07-1987) goud 
gehaald in de categorie -75Kg.”  

4. Beeldmateriaal wordt voor/tijdens en na het evenement gebruikt ter promotie van de sportschool op social 
mediakanalen, voornamelijk facebook. Mocht iemand die op de foto staat niet akkoord gaan en/of de foto 
gewoonweg graag verwijderd hebben dan zal de sportschool hier gehoor aan geven.  
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Activiteiten + examens: 
Naam + geboortedatum + geslacht + Email + Telefoonnummer + kleur band: 

1. Wordt gebruikt om leerlingen/ouders aan te melden voor activiteiten. Deze gegevens worden zowel binnen als 
buiten de website opgeslagen om de leerlingen te kunnen informeren rondom de betreffende activiteit. Na de 
activiteiten zal het buiten de website om worden vernietigd zodat er alleen nog een backup in de website 
staat. Deze kan alleen de beheerder van de website raadplegen om bijvoorbeeld aan te tonen aan de 
belastingdienst welke geldstromen er vloeien en deze te kunnen verantwoorden. 

2. Worden openbaar voor de organisatoren, deelnemers en begeleiders van de activiteit gedeeld ter 
communicatie.  

3. De gegevens worden verwerkt in de website (secure website) d.m.v. aanmelding en daar bewaard voor 
onbepaalde tijd. Alleen de beheerder van de website kan deze gegevens raadplegen.  

4. Beeldmateriaal wordt tijdens deze periode gebruikt ter promotie van de sportschool op socialmedia en overige 
kanalen, voornamelijk facebook. Mocht een sporter/ouder hier niet mee akkoord te gaan dan wordt dit 
gecommuniceerd naar de sportschool. Mocht er na een foto openbaar worden gemaakt welke de 
sporter/ouder liever niet wilt hebben dan geeft de sportschool hier gehoor aan en zal de sportschool deze foto 
verwijderen.  

 
 
Email + Telefoonnummer: 

1. Wordt gebruikt om de ouders en leerlingen zelf op de hoogte te stellen met betrekking alles rondom 
wedstrijden. Vaak gebeurt dit in groepsappen en/of mail.  
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Ik ga als coach / lesgever / beheerder van de website / organisator  
om met de persoonsgegevens van de leerlingen van RSK. 

 
 
Gedragsregels voor de trainer 
 
De trainer: 
1.    Waarborgt de veiligheid tijdens de les. 
2.    Zorgt voor een goede inhoud van de les. 
3.    Zorgt dat hij op de hoogte is van actuele ontwikkelingen en leefstof. 
4.    Zorgt ervoor dat de leerling vooruitgang boekt. 
5.    Heeft gepaste sportkleding aan tijdens de les. 
6.    Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders. 
7.    Brengt leden passie bij voor de sport. 
8.    Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen. 
9.    Zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen. 
10.  Ziet de meerwaarde om deze verdedigingssport als middel in te zetten voor de vorming van leden. 
11.  Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen. 
12.  Behandelt elk lid hetzelfde met respect, ongeacht afkomst of niveau. 
13.  Heeft aandacht voor fair play. 
14.  Ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoons. 
15.  Zorgt ervoor dat de huis- en gedragsregels voor de leden nageleefd worden. 
16.  Gebruikt geen alcohol en/of tabak tijdens het trainen van de leden. 
17.  Houdt gebruik van doping en stimulerende middelen tegen. 
 
Persoonsgegevens: 
Wat doen wij met welke persoonsgegevens. 
Wedstrijden: 
Naam + geboortedatum + geslacht + gewicht + lengte + kleur band 

1. Wordt gebruikt om leerlingen in te schrijven voor wedstrijden. Deze gegevens worden vervolgens aan derden 
gegeven om ze in te schrijven. Sportdata wordt daarvoor veelal gebruikt. Sportdata is een open programma 
waarbij iedereen deze specifieke gegevens van de betreffende leerling kan raadplegen. Bijvoorbeeld om te 
zien bij wie je in de Poule zit en/of welke deelnemers er meedoen aan het toernooi.  

2. Wordt gebruikt voor groepsappen om de coaches en ouders onderling op de hoogte te stellen van wedstrijden 
en inschrijvingen daarvan.  

3. Wordt via social mediakanalen en pers openbaar gemaakt wanneer er leerlingen hebben deelgenomen. 
Bijvoorbeeld; “René Smaal heeft tijdens de Dutch open in de leeftijdsklasse 18+ (geboren 25-07-1987) goud 
gehaald in de categorie -75Kg.”  

4. Beeldmateriaal wordt voor/tijdens en na het evenement gebruikt ter promotie van de sportschool op social 
mediakanalen, voornamelijk facebook. Mocht iemand die op de foto staat niet akkoord gaan en/of de foto 
gewoonweg graag verwijderd hebben dan zal de sportschool hier gehoor aan geven.  

 
Activiteiten + examens: 
Naam + geboortedatum + geslacht + Email + Telefoonnummer + kleur band: 

5. Wordt gebruikt om leerlingen/ouders aan te melden voor activiteiten. Deze gegevens worden zowel binnen als 
buiten de website opgeslagen om de leerlingen te kunnen informeren rondom de betreffende activiteit. Na de 
activiteiten zal het buiten de website om worden vernietigd zodat er alleen nog een backup in de website 
staat. Deze kan alleen de beheerder van de website raadplegen om bijvoorbeeld aan te tonen aan de 
belastingdienst welke geldstromen er vloeien en deze te kunnen verantwoorden. 

6. Worden openbaar voor de organisatoren, deelnemers en begeleiders van de activiteit gedeeld ter 
communicatie.  

7. De gegevens worden verwerkt in de website (secure website) d.m.v. aanmelding en daar bewaard voor 
onbepaalde tijd. Alleen de beheerder van de website kan deze gegevens raadplegen.  

8. Beeldmateriaal wordt tijdens deze periode gebruikt ter promotie van de sportschool op socialmedia en overige 
kanalen, voornamelijk facebook. Mocht een sporter/ouder hier niet mee akkoord te gaan dan wordt dit 
gecommuniceerd naar de sportschool. Mocht er na een foto openbaar worden gemaakt welke de 
sporter/ouder liever niet wilt hebben dan geeft de sportschool hier gehoor aan en zal de sportschool deze foto 
verwijderen.  
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Email + Telefoonnummer: 

1. Wordt gebruikt om de ouders en leerlingen zelf op de hoogte te stellen met betrekking alles rondom 
wedstrijden. Vaak gebeurt dit in groepsappen en/of mail.  

 
 
 
 
 
Datum: ______________________     Naam : _________________________ 
 
 
 
 
coach / lesgever / beheerder van de website / organisator van RSK : __________________________ 
(-18 jaar dan tekent de ouder/verzorger): 
 
 


