NEDERLANDSE TOMIKI AIKIDO ASSOCIATIE
Privacybeleid NTAA (Nederlandse Tomiki Aikido Associatie)
Op deze website is een verklaring over uw privacy van toepassing.

Het officiële beleid is vastgelegd in de Privacyverklaring NTAA mei 2018. Hierna een
beschrijving van wat dat in de praktijk betekent.
n.b. onze gehele Privacyverklaring staat op de “Ledenpagina” van de site.
Welke persoonsgegevens zijn vastgelegd en waar?
Van alle leden zijn naam, adres, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer(s)
bankrekeningnummer en behaalde graden + data vastgelegd. Ook is vastgelegd de datum
waarop je lid geworden bent. Heb je aikidogerelateerde opleidingen, dan zijn die ook
vastgelegd. Ben je lid van AIKIDO NEDERLAND dan staan er gegevens in de
ledenadministratie van de AELIS, het administratiesysteem van AIKIDO NEDERLAND.
Ook het NOC/NSF houdt voor de KISS gegevens (geslacht, leeftijd en postcode) gegevens
bij. Dit zijn beveiligde omgevingen waartoe alleen bevoegde functionarissen toegang hebben.
Daarnaast beschikken we over een beveiligd mailaccount van waaruit het bestuur (regelmatig)
verenigingsinformatie aan de leden stuurt.
Wil je zien welke gegevens van jou zijn vastgelegd?
Dat kan, stuur daarvoor een mailtje aan de privacy coördinator (via
ned.tomiki.aikido.ass@gmail.com). Je krijgt een overzicht met alle persoonlijke gegevens die
we vastgelegd hebben.
Je kunt gegevens laten verwijderen
Volgens de wettelijke bepalingen heb je het recht vastgelegde gegevens te laten verwijderen.
Hou er dan wel rekening mee dat je dan misschien niet meer lid kan zijn van de NTAA.
Wil je niet dat er foto’s van jou geplaatst worden op de website van de NTAA?
Dan kan je daar bezwaar tegen maken. Stuur dan een mail aan de privacy coördinator (via
ned.tomiki.aikido.ass@gmail.com). Dan plaatsen we geen (actie)foto waar jij herkenbaar op
staat op de site. Voor jeugdleden geldt dat de ouders het bezwaar kunnen maken. Alleen een
mail aan de privacy coördinator wordt gezien als een bezwaar.
Voor foto’s van onze activiteiten waarop ook publiek zichtbaar is, is het niet altijd mogelijk
om vast te stellen wie er allemaal herkenbaar op staat. Mocht je een foto zien waarop je
herkenbaar bent terwijl je bezwaar hebt gemaakt, laat het even weten. Dan halen we de foto
van de site af.
Foto’s van anderen
Regelmatig worden er foto’s gemaakt door leden en ouders/familie. Deze foto’s komen ook
voorbij op eigen facebookpagina’s. Daarop is het privacy beleid van de NTAA niet van
toepassing. Vind je het niet prettig dat je gefotografeerd worden, vraag dan aan de betreffende
fotograaf of de betreffende facebookpagina beheerder om daar rekening mee te houden.
Ook kunnen foto’s gemaakt worden door persfotografen, vooral bij externe activiteiten zoals
stages etc. Ook deze foto’s vallen buiten het privacy beleid van de NTAA.
-------------------------------------NTAA / Dld (mei 2018)
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