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KC TOMODACHI VZW Privacyverklaring 

Algemeen 

KC TOMODACHI VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.  
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. KC TOMODACHI VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).   
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

              Vragen om je uitdrukkelijke toestemming  voor de verwerking van deze persoonsgegevens; 
 

 Je persoonsgegevens worden door KC TOMODACHI VZW verwerkt ten behoeve van de volgende 
doeleinden en rechtsgronden: 

 
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KC TOMODACH VZW 
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.  
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid  
• Inschrijven in de karate federatie  
• Bekomen van de verplichte sportverzekering 
• Gebruik van ledenfoto’s voor promotiedoeleinden EN DIT  enkel voor KC TOMODACHI VZW 

 Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :  
•  Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto’s van activiteiten, zoals 

wedstrijden of andere activiteiten . 
• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 
• Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden voor commerciele doeleinden  doorgegeven worden. 

 Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke 
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct 
contact met ons op te nemen. Dit kan persoonlijk via bestuursleden of via de link in onze website. 
 
Goedkeuring 
 Handtekening lid ( ouder of voogd ) voor goedkeuring …Naam …………………………handtekening………… 
 
 


