
 

 

Privacybeleid karateschool Bu Shin Kan 
 
Karateschool Bu Shin Kan vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens die door de 
leerlingen dan wel de ouders van de leerlingen zijn verstrekt worden beschermd en dat er 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt omgegaan met deze gegevens. In dit 
privacybeleid staat beschreven hoe karateschool Bu Shin Kan de persoonsgegevens 
registreert, verwerkt en bewaart. Ook is beschreven hoe gegevens kunnen worden 
geraadpleegd en gemuteerd. 
 
1. Categorieën persoonsgegevens 
Karateschool Bu Shin Kan verwerkt de volgende persoonsgegevens van zijn leerlingen: 
 

• Voornaam; 

• Achternaam; 

• Geslacht; 

• Straatnaam en huisnummer; 

• Postcode en woonplaats; 

• Geboortedatum; 

• Vaste en mobiele telefoonnummer; 

• E-mailadres. 
 
Indien de leerling minderjarig is verwerkt karateschool Bu Shin Kan naast de hierboven 
vermeldde categorieën tevens de volgende gegevens van de ouder(s) of voogd: 
 

• Voornaam; 

• Achternaam; 

• Relatie tot de minderjarige leerling; 

• Vaste en mobiele telefoonnummer; 

• E-mailadres. 
 
2. Verwerkingsdoeleinden 
Karateschool Bu Shin Kan gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doelen en alleen 
als het gebruik voor dat doel nodig is: 
 

• Inschrijving bij de karateschool en het in stand houden van de inschrijving; 

• Verzenden van correspondentie aan de leerlingen per post en e-mail met informatie 
over de lessen en activiteiten van karateschool Bu Shin Kan; 

• Verzenden van de facturen aan de leerlingen. 
 
3. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Karateschool Bu Shin Kan verstrekt in geen geval persoonsgegevens van zijn leerlingen aan 
derden, tenzij dit een wettelijke plicht is. 
 
4. Toestemming 
Karateschool Bu Shin Kan zal de persoonsgegevens van zijn leerlingen slechts verwerken 
nadat de leerling hier mondeling om is gevraagd en de leerling zijn/haar toestemming 
schriftelijk op het inschrijfformulier heeft aangegeven. De toestemming kan te allen tijde door 
de leerling worden ingetrokken zoals omschreven in artikel 9 van dit Privacybeleid. 
 
  



 

 

5. Beeldmateriaal 
 
5.1. Karateschool Bu Shin Kan kan op zijn officiële website, officiële social media en aan 

digitale of geprinte media foto’s en videomateriaal delen van zijn lessen, activiteiten 
en wedstrijden waaraan leerlingen deelnemen. Karateschool Bu Shin Kan zal dit 
slechts doen nadat hiervoor de leerling mondeling om toestemming is gevraagd en de 
leerling deze toestemming schriftelijk op het inschrijfformulier heeft aangegeven. 

 
5.2. Karateschool Bu Shin Kan heeft geen invloed op derden die het beeldmateriaal of de  

daarbij behorende teksten die op zijn website, social media of digitale of geprinte 
media overnemen. 

 
6. Bewaartermijn 

Karateschool Bu Shin Kan zal de persoonsgegevens bewaren tot en met één 
kalendermaand na beëindiging van de inschrijving, tenzij uit een wettelijke 
verplichting een langere bewaarplicht voortvloeit. 

 
7. Besluitvorming 
 Karateschool Bu Shin Kan maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 
 
8. Wijziging van gegevens 

De leerling dient in beginsel zelf wijzigingen met betrekking tot zijn 
persoonsgegevens door te geven aan Karateschool Bu Shin Kan. Denk hierbij aan 
adreswijzigingen of wijzigingen van telefoonnummers. De wijziging wordt schriftelijk 
doorgegeven via de gegevensverantwoordelijke (zie artikel 10). Daarnaast zal 
Karateschool Bu Shin Kan eenmaal per kalenderjaar bij de leerlingen informeren of er 
wijzigingen zijn. 

 
9. Rechten leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen 
 
9.1. Inzage 
 De leerling en, indien de leerling minderjarig is, de ouders of verzorgers van de  

leerling, heeft recht op inzage van de persoonsgegevens die Karateschool Bu Shin  
Kan heeft en informatie over waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Voor inzage  
kan een verzoek worden ingediend. In het verzoek dient te worden vermeld welke 
gegevens de leerling dan wel zijn/haar ouders/verzorgers wenst in te zien.  

 
9.2. Correcties 
 De leerling heeft recht op correctie van zijn/haar gegevens indien deze onjuist zijn.  

Voor een correctie kan een verzoek worden ingediend. 
 
9.3. Intrekking toestemming en verwijdering van gegevens 
 

a. De leerling kan zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens te allen tijde weer intrekken. Een verzoek hiervoor kan 
schriftelijk worden ingediend bij Karateschool Bu Shin Kan. 

b. Karateschool Bu Shin Kan zal persoonsgegevens van zijn leerlingen 
verwijderen indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn dan het doel 
waarvoor deze zijn gebruikt.  

b. De leerling kan Karateschool Bu Shin Kan vragen om zijn/haar 
persoonsgegevens te verwijderen.  

c. De leerling kan bezwaar maken tegen de verwerking tegen zijn/haar 
persoonsgegevens, indien hij/zij van oordeel is dat de gegevensverwerking 
onrechtmatig is. 



 

 

d. Karateschool Bu Shin Kan zal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn, indien 
deze worden verwerkt vanwege een wettelijke verplichting. 

e. Een mededeling intrekking toestemming, een verzoek tot verwijdering van 
zijn/haar persoonsgegevens of een bezwaar tegen de verwerking van 
zijn/haar persoonsgegevens kan schriftelijk worden ingediend bij Karateschool 
Bu Shin Kan, via de contactgegevens in artikel 10 van dit Privacybeleid. 

f. Karateschool Bu Shin Kan zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien 
dagen na ontvangst van het verzoek aan de leerling laten weten wat er wordt 
besloten op zijn/haar verzoek of bezwaar. Indien Karateschool Bu Shin Kan 
besluit dat aan het verzoek van de leerling gehoor moet worden gegeven, dan 
zal Karateschool Bu Shin Kan binnen één kalendermaand na ontvangst van 
het verzoek of bezwaar de persoonsgegevens van de leerling verwijderen. 

 
 
10. Verwerkingsverantwoordelijke 
De verwerkingsverantwoordelijke is Joost Franken, tevens handelend onder de naam 
Karateschool Bu Shin Kan.  
 
Postadres: Dovenetelhof 9 
  5044 GL Tilburg 
E-mail:  info@bushinkan.nl 
 
11. Klachten en Autoriteit Persoonsgegevens 
 
11.1. Klachten met betrekking tot gegevensverwerking 

Indien de leerling van mening is dat de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens 
door Karateschool Bu Shin Kan onrechtmatig is, dan wel niet op de juiste manier 
uitvoering wordt gegeven aan de wettelijke verplichtingen hieromtrent dan kan de 
leerling een klacht indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke. 

 
11.2 Autoriteit Persoonsgegevens 

Indien de leerling na de behandeling van de klacht zoals omschreven in artikel 9.1 
nog steeds van mening is dat de gegevensverwerking onrechtmatig is, dan wel nog 
steeds niet op de juiste manier uitvoering wordt gegeven aan de wettelijke 
verplichtingen omtrent gegevensverwerking, dan kan de leerling een klacht indienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of per brief: Autoriteit 
Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. 

 
 


