
Privacy verklaring

Carmen Tacx/ KSI Karate Nederland
Handelsregisternummer: 71378537(KvK Den Haag)
Lohengrinstraat 9, 2555 WL Den Haag

Carmen Tacx / KSI Karate Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites, leden en zakelijke 
relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld con-
form de reglementen en richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. (AVG20180525)

Verwerking van persoonsgegevens: 
Carmen Tacx/ KSI Karate Nederland kan persoonsgegevens verwerken, doordat gebruik wordt gemaakt van haar 
diensten en of dat personen zelf gegevens hebben verstrekt al dan niet via een contact formulier op betreffende web-
site van Carmen Tacx/KSI Karate Nederland. De volgende (persoonlijke) persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

• NAW gegevens
• Email adres en telefoonnummer
• Geboortedatum
• Geslacht
• Rekening nummer(s)
• Foto,s en filmpjes met herkenbare personen
• Medische gegevens (gesloten informatie) waaronder lengte en gewicht en of verder noodzakelijke gezond-

heidsverklaring
• Vastgelegd website bezoek (IP adressen)

Doelstelling benodigde gegevens op basis van de grondslagen Autoriteit Persoonsgegevens 

Carmen Tacx/ KSI Karate Nederland verwerkt gegevens op basis van de eerste twee grondslagen van de criteria van 
de autoriteit persoonsgegevens namelijk: uitvoering van de (lidmaatschap) overeenkomst en (al dan niet verstrekt in 
het verleden) toestemming. Uitvoering geschiedt ten behoeve van bijvoorbeeld versturen van nieuws, afschrijven van 
contributie en verwerken van persoonsgegevens bij de accountant zoals facturen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Carmen Tacx/KSI Karate Nederland  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 6 maanden bewaard 
indien er geen overeenkomst met u tot stand komt en niet langer bewaard dan een jaar na beëindiging van een over-
eenkomst tussen betrokkenen en Carmen Tacx/ KSI Karate Nederland.  Betreffende het bewaren van foto`s en filmpjes 
voor clubhistorie worden bewaard zonder verder niet noodzakelijke gegevens vast te leggen in een dossier. Leden 
hebben ten alle tijde recht om dit te wijzigen.

Publicatie
Publicatie en of het tonen van foto & filmmateriaal is ten behoeve voor onder andere promotie, clubhistorie, website, 
ook het versturen van informatie van bijvoorbeeld successen naar overige leden (besloten groep en altijd in bcc).
Een lidmaatschap bij KSI Karate Nederland  verleent automatisch toestemming voor publicatie betreffende bovenge-
noemde items. Leden kunnen ten alle tijden wijzigingen en of verzoeken doorgeven per email aan info@carmentacx.
nl.

Medewerkers
Lesgevers, assistenten, examinatoren, trainers, coaches en of (tijdelijke) medewerkers zullen allen handelen volgens 
een intern vastgestelde gedragscode welke voldoet aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens delen met derden
Carmen Tacx/ KSI Karate Nederland verstrekt GEEN persoonsgegevens aan derden. Indien dit nodig is voor de uitvo-
ering van een overeenkomst met betreffende partij en of persoon (boekhouder,accountant) of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting zal Carmen Tacx/ KSI Karate Nederland de betrokken voorafgaand informeren.


