Het beleid van Stichting All Stars Boxing
Gym ten aanzien van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Privacyverklaring Stichting All Stars Boxing Gym
Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking. All Stars Boxing Gym voldoet aan de aanwijzingen van de AVG. In deze
privacyverklaring staat hoe All Stars Boxing Gym met uw privacy omgaat:
1.
2.
3.
4.

welke persoonsgegevens we verwerken
de reden voor die verwerking
hoe lang we ze bewaren en waarom voor die termijn is gekozen
welke rechten u heeft ter zake van uw door ons bewaarde persoonsgegevens.

Door het invullen van ons inschrijfformulier geeft u ons toestemming de ingevulde
persoonsgegevens te gebruiken zoals in deze verklaring uiteen is gezet. Aarzel niet
contact met het ons op te nemen als u vragen over deze privacyverklaring heeft. Dit
kan via privacy@allstarsboxing.nl of per telefoon: 0317 35 60 83.
Welke persoonsgegevens worden bij All Stars Boxing Gym vastgelegd?
Bij All Stars Boxing Gym leggen we twee soorten persoonsgegevens vast:
A. Persoonsgegevens: contactgegevens, geboortedatum, IBAN en
tenaamstelling van de rekening van waaraf betaald zal worden en eventuele
persoonlijke bijzonderheden die van belang zijn om te kunnen sporten.
B. Beeldmateriaal: foto- en filmmateriaal
A. Persoonsgegevens
Bij inschrijving verkrijgen wij de volgende persoonsgegevens:
1. Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
2. Geboortedatum
3. Geslacht
4. IBAN en tenaamstelling van de bankrekening van waaraf betaald zal
worden
5. Eventuele bijzonderheden die voor het sporten van belang zijn (bijv.
fysieke problemen, gebruik van medicaties, etc.)
6. Kopie ID (niet verplicht)
Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor:
1. Het voeren van onze ledenadministratie
2. De communicatie met leden door middel van e-mail of post
3. Het samenstellen van de lesgroepen
4. De incasso van het lesgeld

5. De veiligheid van de sporters (bijvoorbeeld informatie fysieke problemen,
gebruik van medicaties, etc.)
6. Check of de inschrijver en betaler overeenkomen.
•

•
•
•
•

•

•
•

Onze trainers krijgen de beschikking over naam en telefoonnummer van de
cursisten in hun lesgroepen, om hun aan- en afwezigheid bij te houden en om in
dringende gevallen contact (met ouders/verzorgers) op te kunnen nemen.
Van tijd tot tijd sturen we alle sporters of specifieke lesgroepen een e-mail met
actuele informatie over de activiteiten van All Stars Boxing Gym.
Contactgegevens bewaren wij alleen, indien er daadwerkelijk sprake is van
inschrijving.
Digitaal worden alle gegevens van leden na 3 maanden na uitschrijving
verwijderd.
We bewaren de originele inschrijfformulieren van uitgeschreven cursisten. Dit
doen we in verband met de incasso van de lesgelden en de verplichtingen die
de Belastingdienst iedere ondernemer oplegt. Een financiële administratie moet
7 jaar bewaard worden en die termijn houden wij dan ook aan.
Via ons mailadres, privacy@allstarsboxing.nl kunt u uitleg vragen over de
verwerking van de gegevens van de cursist, of ons benaderen om bepaalde
informatie te verwijderen of aan te passen.
U kunt verzoeken uw gegevens, zoals die bij ons geregistreerd zijn, in te zien en
eventueel te corrigeren.
U kunt verzoeken uw gegevens te verwijderen, voor zover verwijdering van
gegevens niet conflicteert met andere verplichtingen.

B. Beeldmateriaal waarop mensen herkenbaar zijn afgebeeld.
De AVG beschouwt foto’s en filmmateriaal waarop mensen herkenbaar zijn
afgebeeld, als persoonsgegevens. Daarom moeten wij voor het publiceren van foto’s
toestemming vragen van de afgebeelde personen, of, als die jonger zijn dan 16 jaar,
van hun ouders. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming is het ons niet toegestaan
beeldmateriaal te plaatsen. Voor het verkrijgen van die toestemming gebruiken wij
het inschrijvingsformulier, waarop zij/of degenen die voor hen verantwoordelijk is,
toestemming geeft voor het gebruik van de persoonsgegevens.
•

•

•
•
•
•

Op onze website allstarsboxing.nl, onze Facebookpagina
allstarsboxingnederland, ons Instagramaccount en ons kanaal op YouTube,
plaatsen wij beeldmateriaal (foto’s en video’s) om belangstellenden een zo
volledig mogelijk beeld te geven van onze boksschool, van trainingen,
wedstrijden en prestaties.
Uw toestemming geldt voor beeldmateriaal gemaakt tijdens de training en
tijdens wedstrijden, dat we plaatsen met bovenvermelde doelen. Voor eventueel
ander gebruik zullen wij u apart toestemming vragen. (Bijvoorbeeld voor het
plaatsen van de foto van uw kind in het boekje van SAM Sportief)
Uw toestemming voor het gebruik van het beeldmateriaal wordt gevraagd voor
onbepaalde tijd, omdat wij goed beeldmateriaal langere tijd gebruiken.
Wij plaatsen beeldmateriaal altijd zonder de naam van de sporters te gebruiken.
Wij taggen geen sporters.
We letten erop dat de kinderen op een manier in beeld gebracht zijn, die hun
niet schaadt.

•

Mocht u van mening zijn dat het imago van uw kind door een bepaalde foto of
bepaalde filmbeelden beschadigd wordt, kunt u uiteraard een mail sturen naar
privacy@allstarsboxing.nl. of bellen naar 0317 35 60 83. Wij zullen direct
gepaste actie ondernemen. Als het gaat om een foto waar uw kind alleen op
staat, zal de foto verwijderd worden. Als het gaat om een foto waar de hele
groep op staat, zal uw kind onherkenbaar gemaakt worden, door middel van
blurring.

Gebruik door anderen
Wij staan niet toe dat er tijdens de training door het publiek of sporters wordt
gefotografeerd. Mocht het toch voorkomen, dan spreken wij mensen er op aan.
Uiteraard mag u er ons op wijzen als iemand anders beeldmateriaal van uw kind
post. Wij zullen dan wel de desbetreffende persoon aanspreken op dit gedrag en
ervoor proberen te zorgen dat het materiaal verwijderd wordt, maar wij nemen
uiteindelijk geen verantwoordelijkheid voor foto- en filmmateriaal dat andere mensen
zonder toestemming verkregen hebben en online of op papier plaatsen.
WhatsApp groepen
• Sporters starten soms een WhatsApp-groep met de leden van hun lesgroep.
• Deelname aan een dergelijke groep brengt onvermijdelijk met zich mee dat de
leden beschikken over elkaars mobiele telefoonnummers .
• Het initiatief hiervoor gaat niet uit van All Stars Boxing Gym. Zulke WhatsAppgroepen vallen daarom buiten verantwoordelijkheid van All Stars Boxing Gym.
Klachten
• Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via
privacy@allstarsboxing.nl of telefonisch: 0317 35 60 83
• U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
• Tot slot: al onze medewerkers zijn zich bewust van het vertrouwelijke karakter
van persoonsgegevens en doen er al het mogelijke aan de privacy van de
leerlingen en hun ouders en sporters te garanderen.
Contactgegevens All Stars Boxing Gym
S. Robbertsen (Voorzitter)
Churchillweg 27
6707 JA Wageningen
gym@allstarsboxing.nl
www.allstarsboxing.nl

