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Wij willen voor jullie, onze (oud)leden, een betrouwbare school zijn. We zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om jullie privacy te beschermen. Op deze pagina laten we weten welke 

gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gegevens 

gebruiken. 

Lidmaatschap van de school 

Als je lid wordt van onze school vragen we je een aanmeldingsformulier in te vullen met persoonlijke 

gegevens. Deze gegevens slaan wij op in een ledenregister. Dit ledenregister is alleen bestemd voor 

de school en wordt niet gedeeld met derden. Het ledenregister bevat gegevens van actieve leden en 

oud-leden. We gebruiken de gegevens voor: 

✓ Identificatie van personen (leden); 

✓ Communicatie met leden; 

✓ Controle van betalingen lesgelden; 

✓ Bijhouden van een aanwezigheidsadministratie; 

✓ Registratie in het graduatieregister; 

✓ Registratie in de wedstrijdladder (interne competitie); 

✓ Mededelingen op social media, zoals examenresultaten, clubkampioenschappen en andere 

informatie omtrent evenementen; 

✓ Interne statistieken (sturing van de school); 

✓ Samenstellen van de mailgroep voor nieuwsbrieven; 

✓ Overige zaken met betrekking tot de interne bedrijfsvoering, zoals enquêtes onder leden, 

afhandelen van interne bestellingen, maken van tijdelijke checklists zoals examenlijsten. 

Voor bovenstaande zaken geldt telkens dat we alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor het 

uitvoeren van de betreffende taak. 

Foto- en Videomateriaal 

Wij maken regelmatig foto’s en video’s van de les of van evenementen. Deze publiceren we soms op 

social media. Elk lid kan bij aanmelding, maar ook achteraf, aangeven niet herkenbaar op foto’s- 

en/of videomateriaal te willen staan. Wij registreren deze keuze in het ledenregister. Indien een lid 

achteraf niet herkenbaar wil zijn, zullen we op onze social media met terugwerkende kracht de foto’s 

en films aanpassen dan wel verwijderen. 

  



Rechten en maatregelen met betrekking tot de registratie 

1. Geen enkel gegeven, foto- en/of filmmateriaal wordt verkocht of kosteloos geleverd aan 

derden. Alle gegevens zijn voor intern gebruik. Foto en/of filmmateriaal kan op social media 

getoond worden. 

2. Een lid kan op het inschrijfformulier de keuze aanvinken: 

Foto’s of video’s waarop ik sta mogen niet door  

Martial-arts school Bodhi Dharma gepubliceerd worden op sociale media. 

Indien een lid dit niet wil zullen we dit ook niet doen. 

3. Een bezoeker van de website heeft een inlogcode nodig om bij het graduatieregister te 

komen. Alleen actieve leden van de school hebben een inlogcode.  

4. De inlogcodes van oud-leden worden verwijderd. 

5. In berichten op social media wordt alleen de voornaam en achternaam van een lid genoemd. 

6. Een lid wordt automatisch lid van de nieuwsgroep. Echter, het verzoek kan te allen tijde 

ingediend worden om het e-mailadres uit de nieuwsgroep te verwijderen. 

7. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het lid uit de nieuwsgroep verwijderd. 

8. Papieren gegevens zoals inschrijfformulieren, beoordelingslijsten, examens en 

examenresultaten enzovoorts worden op één locatie bewaard. De secretaris van de school is 

hiervoor verantwoordelijk 

9. Een lid kan te allen tijde een verzoek indienen om zijn/haar gegevens volledig te 

anonimiseren inclusief wel/niet herkenbaar op foto’s en videomateriaal. De school zal dit 

verzoek te allen tijde inwilligen.  

10. Wij zullen actief optreden tegen misbruik van gegevens door b.v. (oud) leden van de school 

maar ook door derden. Indien noodzakelijk zullen we hiervan aangifte doen, instanties 

informeren en eventueel leden royeren. 

Bewaartermijn 

De aard van onze school brengt met zich mee dat we gegevens van (oud) leden voor onbepaalde tijd 

bewaren. Zolang de school bestaat zal er b.v. een graduatieregister zijn. Zolang de website niet wordt 

vervangen zullen nieuwsberichten blijven bestaan. 

Mocht een (oud) lid om wat voor reden dan ook een verzoek indienen om zijn/haar gegevens uit de 

door ons beheerde gegevensverzamelingen te halen dan zullen we aan dat verzoek voldoen. Wij 

behouden ons het recht voor om gegevens die niet direct herleidbaar zijn tot de persoon te bewaren. 

B.v. een registratie in het graduatieregister al zijnde de voornaam en de eerste letter van de 

achternaam. 

  



Beveiliging van gegevens 

Papieren gegevens worden op slechts één plaats bewaard. Hiervoor draagt het secretariaat zorg. 

We kennen permanente- en tijdelijke gegevens. 

Inschrijfformulieren worden voor onbepaalde tijd bewaard. Bij beëindiging lidmaatschap mag een lid 

een verzoek indienen tot vernietiging van dit formulier. De school zal dit dan uitvoeren. 

De ledenadministratie, het graduatieregister en de wedstrijdladder worden voor onbepaalde tijd 

bewaard. Gegevens die niet direct herleidbaar zijn tot de persoon worden niet verwijderd zolang ze 

nodig zijn voor de instandhouding van de betreffende registers. 

Tijdelijke gegevens, zoals beoordelingsformulieren en theorie-examens, worden na gebruik direct 

vernietigd. 

Onder vernietigen verstaat de school het permanent verwijderen van gegevens uit 

gegevensbestanden, websites, nieuwsberichten, enzovoorts, en het daadwerkelijk vernietigen van 

papierengegevens met behulp van een papiervernietiger of b.v. door verbranding. 

Elektronische gegevens worden bewaard op bedrijfsmedia. Deze zijn actief beveiligd. Denk aan 

website beveiliging, firewalls, wachtwoorden en antivirus programmatuur. 

Cookies 

Onze website ‘www.bodhidharma.nl’ maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine 

informatiebestandjes die opgeslagen worden op uw computer. De cookies worden enkel gebruikt 

voor statistieken. Wij gebruiken geen cookies om jou advertenties op maat te geven. 

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies kunnen worden geweigerd of dat 

je op hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. 

Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen we 

je naar de leverancier van de browser. 

Overige 

Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.  

Voor vragen of opmerkingen verzoeken we je een mail te sturen naar: 

info@bodhidharma.nl of om tijdens de lesuren de leraar aan te spreken.  

 

mailto:info@bodhidharma.nl

