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Privacyverklaring  
 

Dit is een onderdeel van de privacyverklaring van Taekwondo vereniging Chin Hûng Meijel, gevestigd 

te Molenweg 6 in Roggel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 40177117, hierna te noemen: `de Vereniging`.  

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens 

eventueel van ons ontvangen.  

 

Doel  Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

Aangaan van 

het 

lidmaatschap 

-Voornaam en achternaam 
-Adres (Straatnaam, huisnummer, 
postcode en woonplaats) 
-Geboortedatum 
-Geslacht 
-Telefoonnummer 
-E-mailadres  
-Bankrekeningnummer (IBAN) 
-Overige bijzonderheden (die 
invloed kunnen hebben op gedrag 
tijdens training) 
-Of u eerder lid bent geweest van 
een andere Taekwondo vereniging 
-Indien ja welke vereniging dat was 
en welke graduatie u daar behaald 
hebt, en het eventuele TBN 
nummer dat u had 
-Optioneel: een machtiging voor 
contributie inning 
-Optioneel: toestemming voor het 
gebruik van foto’s en video’s. 
-Inschrijfdatum als lid bij de 
vereniging (in te vullen door de 
vereniging) 
-handtekening van het lid of (voor 
personen jonger dan 18) van beide 
ouders 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst 

Tot maximaal 2 

jaar na het 

beëindigen van 

het 

lidmaatschap 

Secretaris en/of 

penningmeester 

van de vereniging 
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Doel  Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

Administratie -Voornaam en achternaam 
-Adres (Straatnaam, huisnummer, 
postcode en woonplaats) 
-Geboortedatum 
-Geslacht 
-Telefoonnummer 
-E-mailadres  
-Of u toestemming hebt verleend 
voor het gebruik van foto’s en 
video’s. 
-Lidmaatschapsnummer TBN 
-Contributie TBN voldaan ja/nee 
(nodig om geldigheid lidmaatschap 
TBN te bepalen) 
-Inschrijfdatum als lid bij de 
vereniging 
-Soort lid (actief/steunlid/erelid) 
-Graduatie 
-Vorderingen en gedrag tijdens 
trainingen 
-Gewicht (voor wedstrijden) 
-Hoeveel grote clubactie loten je 
verkocht hebt 
 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst 

en tot 2 jaar 

daarna, daarna 

alleen in de 

financiële 

administratie 

voor 7 jaar. 

Bestuur en 

trainers van de 

vereniging. 

TBN 

 

Financiële 

Administratie 

-Voornaam en achternaam 
-Adres (Straatnaam, huisnummer, 
postcode en woonplaats) 
-Geboortedatum 
-Geslacht 
-Telefoonnummer 
-E-mailadres  
-Bankrekeningnummer (IBAN) 
-Of u een machtiging verleend hebt 
voor contributie inning 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst 

en tot 7 jaar 

daarna. 

Penningmeester 

van de vereniging 

Inschrijving en 

deelname 

wedstrijden 

-Voornaam en achternaam 
-Adres (Straatnaam, huisnummer, 
postcode en woonplaats) 
-Geboortedatum 
-Geslacht 
-Lidmaatschapsnummer TBN 
-Graduatie 
-Gewicht (voor wedstrijden) 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst  

Voorafgaand en 

tijdens wedstrijd, 

tot maximaal 2 

jaar daarna. 

Wedstrijdorganis

atie (kan ook 

wedstrijdorganisa

tie van TBN of 

een andere 

vereniging zijn, in 

dat geval gelden 

hun privacy 

regels) 

Versturen 

digitale 

berichten, 

waaronder 

nieuwsbrief en 

groepsapp. 

Alleen berichten 

zonder 

commerciële 

boodschap. 

-Voornaam 

-Achternaam 

-E-mailadres 

 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst 

 

Zolang als men 

aangemeld is. 

Bestuur en 

trainers van de 

vereniging, leden 

en ouders. 
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Doel  Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

Om onze 

digitale 

dienstverlening 

te verbeteren 

-Cookies (zie voor meer info het sub 

kopje Cookies) 

-IP-gegevens 

 

Toestemming Iedere keer dat 

onze website 

bezocht wordt. 

Deze gegevens 

worden zo snel 

als mogelijk 

geanonimiseerd.  

 

Websitebeheer-

der 

Analytics tools 

Grote Club Actie -Voorletters van de koper 
-Achternaam van de koper 
-Adres van de koper (Straatnaam, 
huisnummer, postcode en 
woonplaats) 
-Aantal loten dat koper gekocht 
heeft 
-Bankrekeningnummer (IBAN) 
-Datum van tekening van de 
machtiging 
-Handtekening van de koper 
 

Wettelijke 

verplichting 

Tot 2 jaar na de 

trekking waarop 

de machtiging 

betrekking had. 

Penningmeester 

van de 

vereniging, 

organisator grote 

clubactie binnen 

de vereniging, 

Grote Clubactie 

organisatie. 

Plaatsen of 

versturen van 

foto’s op onze 

website of 

facebook of via 

Whatsapp-

groepen 

-Foto’s 

-Video’s 

Toestemming Zolang als men 

aangemeld is. 

Bestuur en 

trainers van de 

vereniging, leden 

en ouders. 

Bezoekers 

website en 

facebook. 

 


