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Privacy Beleid Judo Vereniging Stella Duce 
 

Je persoonlijke gegevens. We willen je graag duidelijk maken waarom wij persoonlijke 

gegevens van je vragen en wat wij ermee doen. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat 

het ons dan weten via info@judostelladuce.nl . 

Welke gegevens hebben we van je nodig: 
• Naam 

• Adres 

• Geboortedatum 

• Man/vrouw 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 

• JBN lidmaatschapsnummer 

• Kyu graad (band) 

• Gewicht 

• Bijzondere aandacht 

• Jeugd Sport Fonds deelname (JSF) 

  

mailto:info@judostelladuce.nl
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Wat doen we met jouw gegevens: 
Jouw gegevens worden door onze ledenadministratie verwerkt en in een excel bestand. 

De contributie inning wordt verzorgd door de Stichting Stella Duce, waar onze vereniging 

onderdeel van is. Zij ontvangen van ons de naam, adres, emailadres en contributiebedrag.  

Jouw JBN nummer wordt opgenomen als bevestiging dat je lid bent van de JBN en we jouw 

bandenexamens kunnen registreren en bevestiging hebben dat jij deel mag nemen aan 

wedstrijden.  

Via Sportlink geven wij als vereniging wijzigingen (bijv. nieuwe kyu graad) door aan de JBN 

(Judo Bond Nederland). Sportlink is een verwerker en hiervoor moet een 

“verwerkersovereenkomst” gesloten worden. Sportlink heeft deze verwerkt in haar 

voorwaarden:  

Sportlink Voorwaarden  

De Judo Bond Nederland is, net als Judo Vereniging Stella Duce, een zelfstandige 

verantwoordelijke. Tussen Stella Duce en de JBN hoeft geen verwerkersovereenkomst 

gesloten te worden. 

 

De trainer(s) gebruiken het gewicht, geslacht, kyu graad, geboortedatum, om te bepalen wie 

er in welke trainingsgroep komt te zitten. 

Indien er bijzondere aandacht nodig is, heb je dit aangegeven op het aanmeldingsformulier 

zodat de trainer(s) hiervan weet en hier rekening mee kan houden bij de trainingen en bij het 

indelen van de groepen.  

Het aanmeldingsformulier wordt door de trainers op papier bewaard achter slot en grendel. 

Buiten de trainers krijgt niemand dit formulier te zien en wordt niemand verteld wat jouw 

bijzondere aandacht is.  

Wel wordt een opmerking “bijzondere aandacht” opgenomen in de ledenadministratie omdat 

bij subsidie aanvraag deze informatie nodig is. Er wordt nergens vermeld wat de “bijzondere 

aandacht” inhoudt. 

Als je gebruik maakt van het JSF (Jeugd Sport Fonds) nemen wij dit op in onze 

ledenadministratie zodat de contributie en activiteiten op de juiste manier worden verwerkt. 

https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/9051639202/original/20180501%20-%20Standaard%20Gebruikersvoorwaarden%20Sportlink.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJ2JSYZ7O3I4JO6DA%2F20180511%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20180511T214450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=ac64ef2ad6b6f514ca9be18f8b04e5f8549068a8fc7912cad1890f90d0220baa&X-Amz-SignedHeaders=Host&response-content-type=application%2Fpdf
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Telefoonnummers kunnen we gebruiken voor Whatsapp-groepen. Deze Whatsapp-groepen 

hebben als doel om nuttige judo informatie te delen voor jouw trainingsgroep. Deelname aan 

een Whatsapp-groep is optioneel en kan ten allen tijden opgezegd worden. 

Voor Whatsapp gebruik geldt het Whatsapp privacy beleid. 

Jouw naam en adres gegevens worden ook gebruikt door de Stichting Stella Duce om een 

verjaardagskaart te sturen. 

 

Wedstrijd & activiteiten aanmeldingen  

via https://inschrijven.judostelladuce.nl/  : 

Op de site zelf vermelden we de namen van ingeschreven judoka's alleen als ze zelf 
toestemming hebben gegeven bij de inschrijving zelf.  
Toernooien verdwijnen van de site voor het publiek als de toernooien voorbij zijn. Gegevens 
worden verder alleen intern bewaard, dus niet toegankelijk voor publiek. 
 
Voor aanmeldingen wordende volgende gegevens bewaard: 
- club 
- JBN Lidmaatschapsnummer 
- naam 
- geboortedatum 
- gewicht 
- email  
- telefoonnummer 

Deze gegevens kunnen voorkomen in: 

• Database van de website 

• Emails gestuurd vanuit website aan de wedstrijdsecretaris of activiteitencommissie 

• Whatsapp groepen van toernooien en activiteiten. 
 
 

Betalingen voor inschrijvingen worden via Mollie gedaan. Mollie is geen verwerker van 
persoonlijke gegevens. Voor het privacy beleid van Mollie, zie: 
https://www.mollie.com/nl/privacy  
Betaalgegevens komen vervolgens op onze bankrekening terecht. 
 

https://inschrijven.judostelladuce.nl/
https://www.mollie.com/nl/privacy
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Gegevens van de inschrijvingen worden voor een periode van 3 jaar bewaard. Deze gegevens 
gebruiken wij om service te verlenen voor de toekomst.  
Na 3 jaar worden de gegevens verwijderd. 

Je emailadres wordt verder nog gebruikt om informatie van het bestuur te kunnen sturen; 

bijvoorbeeld een nieuwsbrief of een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.  

Verder zullen we je email adres en telefoonnummer gebruiken indien we in contact met u 

willen komen met betrekking tot zaken betreffende judo & vereniging. 

 

Social Media  

Naar aanleiding van activiteiten informeren wij graag onze leden en volgers door middel van 
een bericht op onze Facebook pagina. Hiervoor geldt het Facebook Privacy Beleid. Mogelijk 
worden door trainers of bestuur berichten geplaatst op onze website. 

Deze berichten kunnen foto’s van jou en je naam bevatten. 

Judovereniging Stella Duce zal nooit bewust foto’s online zetten die het imago van u of uw 
kind kan schaden. Zowel de Facebook pagina als de website worden beheerd door het 
bestuur die altijd respectvol zullen omgaan met informatie via de desbetreffende media. 
Wanneer u of uw kind aangemeld wordt bij Judovereniging Stella Duce gaan wij er van uit dat 
u geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van berichten en foto’s. Mocht u of uw kind een 
geplaatste foto op de Facebook pagina en/of website van judovereniging Stella Duce 
verwijderd willen hebben, dan kunt u dit altijd aangeven door contact op te nemen met 
ledenadministratie@judostelladuce.nl . 

Mocht u bezwaar hebben dat u of uw kind op een van onze media komt te staan dan kunt u 
dit aangeven bij het bestuur door bericht te sturen aan ledenadministratie@judostelladuce.nl 
. 

 

Judovereniging Stella Duce zal na het ontvangen van dit bezwaarschrift proberen u of uw kind 
buiten de media te houden maar kan dit niet garanderen. 

Judovereniging Stella Duce wil niet dat er foto’s gemaakt worden tijdens de examens en de 
lessen in de dojo. Hiermee proberen wij de privacy van u of uw kind te waarborgen en te 
voorkomen dat een derde partij een foto plaatst. Tijdens evenementen is het voor Stella Duce 

mailto:ledenadministratie@judostelladuce.nl
mailto:ledenadministratie@judostelladuce.nl
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praktisch onmogelijk om op te treden tegen het maken van foto’s vanaf publieke lokaties. Wij 
vragen u daarom de privacy van onze leden te allen tijden in acht te nemen. 

 
Wat doen we niet met de gegevens: 
Wij laten geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, 
charitatieve of ideële doeleinden. 

 
Beveiliging van jouw gegevens 
Het excel bestand van de ledenadministratie wordt opgeslagen in Dropbox. 

(www.dropbox.com)  

Dropbox voldoet aan de eisen zoals gesteld in de AVG. 

Wie hebben er toegang tot de dropbox met jouw persoonlijke gegevens: Bestuur en trainers 

van onze vereniging. 

Wie kan de gegevens bewerken: De ledenadministratie van onze vereniging. 

Iedereen met toegang tot persoonlijke gegevens ondertekent een geheimhoudingsverklaring. 

 

Verwijderen van gegevens 
De persoonsgegevens worden gedurende de loop van het lidmaatschap opgeslagen. Na einde 

van het lidmaatschap worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de systemen.  

Dit betekent dat we al je persoonlijke gegevens uit de ledenadministratie verwijderen. 

Het aanmeldingsformulier wordt versnipperd en vernietigd. 

 

  

http://www.dropbox.com/
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Wijzigingen, vragen en opmerkingen 
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze 
kwetsbaarheid te melden. 

Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten 
aan: 

info@judostelladuce.nl 

Ieder lid heeft ten allen tijden recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens. 

Wilt u inzage in de gegevens die Judovereniging Stella Duce met betrekking tot u verwerkt, 
neemt u contact op met ledenadministratie@judostelladuce.nl .  

Daar kunt u ook correcties doorgeven. 

 

Wijzigingen in Privacy Beleid 
 

Judo Vereniging Stella Duce behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 
privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er 
wijzigingen zijn aangebracht. Indien de judovereniging een belangrijke wijziging doorvoert, die 
gevolgen heeft voor de wijze waarop de judovereniging uw persoonsgegevens verwerkt, dan 
zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), e-mail, en/of in 
nieuwsbrieven. 

 

 

mailto:info@judostelladuce.nl
mailto:ledenadministratie@judostelladuce.nl

