
Algemene verodering gegevens bescherming (AVG)  
 
Belangrijke informatie voor leden en ouders/verzorgers 
 
 Een veilige sportomgeving voor leden en ouders/verzorgers vinden wij ontzettend 
belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt 
hiertoe bij. Deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor 
versterking van ieders privacyrechten. U/uw kind krijgen meer zeggenschap over uw 
eigen persoonsgegevens en wij laten als budovereniging Hikari zien dat we 
zorgvuldig omgaan met deze gegevens.  
 
U heeft verschillende rechten om uw persoonsgegevens te beschermen. Gegevens 
die bijvoorbeeld vereniging of andere organisaties binnen de EU van u/uw kind 
verwerken. Uw kind krijgt deze rechten ook vanaf 16 jaar.  
 
Hikari bezit alleen persoonsgegevens zoals u dit op het inschrijfformulier heeft 
ingevuld.  
 

● U heeft het recht te vragen om de persoonsgegevens te laten aanpassen of 
aanvullen.  

 
● U heeft het recht om het gebruik van deze persoonsgegevens te beperken, 

als daar een goede reden voor is.  
 

● U heeft in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de 
gegevensverwerking.  

 
● U heeft het recht om online ‘vergeten’ te worden, nadat de wettelijke 

bewaartermijnen zijn verlopen. Dit is een nieuw recht.  
 

● U heeft het recht om de persoonsgegevens van u/uw kind over te dragen naar 
bijvoorbeeld een andere vereniging, als dat mogelijk is. Dit is ook een nieuw 
recht.  

 
● U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van de gegevens 

van u/uw kind in te trekken. 
 
 
  



Welke persoonsgegevens mogen wij verwerken?  
 
Als vereniging verwerken we algemene persoonsgegevens. Deze gegevens zijn 
altijd direct of indirect te herleiden tot u/uw kind. Bijvoorbeeld: naam, adres, 
telefoonnummers, geboortedatum, geslacht en nationaliteit.  
 
Gevoelige gegevens - ook wel bijzondere persoonsgegevens - mogen wij in principe 
niet verwerken tenzij u aan Hikari toestemming heeft verleend. Deze 
persoonsgegevens gaan bijvoorbeeld over iemands godsdienst, gezondheid, 
politieke overtuiging of je biometrische gegevens (vingerafdruk, foto). Hikari heeft 
deze gegevens niet nodig als vereniging en zal niet om deze gegevens vragen. 
 
Gegevens omtrent gewicht worden alleen gebruikt indien noodzakelijk voor 
wedstrijden en niet gepubliceerd op social media als Facebook, Twitter etc. Indien 
nodig zal Hikari alleen gewichtsklassen vermelden. 
 
Zorgvuldig omgaan met gegevens  
 
Het kan dus zijn dat Hikari gevoelige gegevens in bezit heeft, bijvoorbeeld medische 
gegevens. Dit mag alleen als het in het belang is van u/uw kind. Wij gaan daarom 
extra zorgvuldig om met deze gegevens. Deze gegevens worden verder niet 
verwerkt of opgenomen in bestanden. 
 
Hoe lang mogen wij gegevens bewaren?  
 

● De gegevens zoals aangegeven op het inschrijfformulier, 2 jaar nadat u of uw 
kind is uitgeschreven als lid. 

 
●  Adresgegevens van (oud-)leden alleen voor het organiseren van 

reünies/jubileumfeesten 
 
Gebruik beeldmateriaal: toestemming specifiek & actueel Ook foto’s en video’s 
zijn persoonsgegevens.  
 
Dit zijn zelfs bijzondere persoonsgegevens. Voor het gebruik van herkenbaar 
beeldmateriaal van uw kind hebben we daarom vanaf nu altijd toestemming nodig 
van u/uw kind vanaf 16 jaar.  
 
1. Wij vragen vooraf om toestemming.  
 
2. Wij vragen specifiek toestemming per gebruik (website, social media etc.).  
 



3. Wij publiceren niet zonder toestemming. 
 
Ook hier geldt dat u uw toestemming altijd weer kunt intrekken.  
 
 Wat als u of uw kind zelf schoolfoto’s of eigen foto’s/filmpjes deelt, 
bijvoorbeeld via social media? 
 
 In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor uw kind, 
maar ook voor clubgenootjes. Wees dus bewust wat u deelt. Is uw kind jonger dan 
16 jaar, dan blijft u zelf verantwoordelijk voor alles wat uw kind deelt op social media. 
 
Meldpunt datalekken  
 
Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van u/uw 
kind. Maar wat als persoonlijke informatie toch ‘lekt’ en terechtkomt waar het niet 
hoort? Dan kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u/uw kind een mogelijk lek 
opmerken, informeer dan altijd direct bij de trainer of bestuurslid. Met uw hulp 
kunnen wij namelijk snel in actie komen en indien nodig de Autoriteit 
Persoonsgegevens informeren. 


