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Waarom dit document 
 
Dit document is opgesteld om te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
die per 25 mei 2018 ingaat. Middels dit document kunnen wij als Taekyon Berghem aantonen dat wij 
voldoen aan de AVG.  
 
 
Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens 
 
De ledenadministratie gebruikt gegevens van ieder lid voor het voeren van een ledenadministratie. 
Daarnaast worden gegevens als voornaam, achternaam en bankrekeningnummer gebruikt via het 
Rabobank Internetbankieren. Via het internetbankieren worden incasso’s verricht voor het innen van 
de contributie.  
 
De ledenadminstratie geeft gegevens door aan The Netherlands Taekwon-Do Federation (NLTF). Dit 
is de bond waar wij zijn aangesloten als vereniging. Deze gegevens hebben wij uitgeschreven 
onderaan dit document. 
 
Ieder lid ontvang jaarlijks een verjaardagskaart. Voor deze actie gebruiken wij tevens onze 
ledenadministratie.  
 
Wanneer een lid opgaat voor zijn dangraad dan dienen wij gegevens van hem/haar te verstrekken aan 
de NLTF die deze gegevens door moet geven aan ITF Wenen. Dit is de wereldbond waar wij bij zijn 
aangesloten. De gegevens die wij moeten doorgeven zijn uitgeschreven onderaan dit document. 
 
 
Bronnen met gegevens 
 
De inschrijfformulieren worden bewaard en daarnaast ingevoerd in een Excel bestand.  
 
 
Bestuur 
 
Alle leden in het bestuur zijn in het bezit van een ledenlijst.  
 
 
Uitschrijven als lid 
 
Als een lid uitgeschreven is wordt hij/zij direct uit het Excelbestand van de ledenadministratie gehaald. 
Het inschrijfformulier wordt nog 3 maanden bewaard en daarna vernietigd.  
 
 
Foto’s 
 
De foto’s die gemaakt worden tijdens trainingen en andere verenigings gerelateerde activiteiten 
kunnen gepubliceerd worden via het openbare internet. Als het lid/ouders/verzorgers niet wenst dat de 
foto’s gepubliceerd worden dient dit vermeld te worden aan het bestuur. 
 



“Taekyon” 
BERGHEM 

 

www.taekyonberghem.nl 

 
Website 
 
Alle informatie verstrekt via onze website wordt enkel gebruikt voor het daarvoor beoogde doel zoals 
bijvoorbeeld het aanvragen van proeflessen of deelname aan verenigingsactiviteiten. Deze informatie 
wordt maximaal drie maanden bewaard in het systeem achter onze website. Hierna wordt deze 
informatie geautomatiseerd uit het website systeem verwijderd. Verder worden e-mails die, als gevolg 
van het invullen van één of meerdere formulieren, worden aangemaakt verwijderd zodra het beoogde 
doel is bereikt. De data die hierin wordt verzameld komt enkel bij de daarvoor aangewezen persoon 
terecht. Vanzelfsprekend kan verwijdering van data eerder gebeuren. U kunt hiertoe een verzoek 
indienen via info@taekyonberghem.nl 
 
Wat betreft het verzamelen van zogenaamde cookies verwijzen wij u graag naar onze cookie melding. 
U kunt hier een persoonlijke keuze (die achteraf altijd te wijzigen valt) maken welke cookies u wil 
toestaan. Een duidelijk uitleg wat de gevolgen hiervan zijn vindt u bij onze cookie melding. 
 
 
De gegevens die Taekyon Berghem aanlevert aan de NLTF van de leden: 
 

• Initialen 

• Roepnaam 

• Achternaam 

• Adres 

• Postcode 

• Woonplaats 

• Telefoonnummer 

• Email 

• Geboorteplaats 

• Geboortedatum 

• Gradatie 

• Datum laatste examen 

• ITF nummer 

• Dangraad nummer 

• Internationaal Instructeurs nummer 

• Scheidsrechterslicentie 
 
 
De gegevens die de verstrekt worden aan ITF Wenen bij het behalen van een dangraad: 
 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres 

• Postcode 

• Woonplaats 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• Nationaliteit 
 


