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Persoonsgegevens die worden verwerkt: 

 Tai-Otoshi Sports kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tai-Otoshi Sports, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het 

contactformulier op de website aan Tai-Otoshi Sports verstrekt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier aan Tai-Otoshi Sports verstrekt, en/of u deze 

zelf via mail of telefoon aan Tai-Otoshi Sports verstrekt. Tai-Otoshi Sports kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw geslacht – voor en achternaam – adresgegevens – 

geboortedatum – telefoonnummer – mailadres – IP adres – IBAN – Facebook – YouTube – Instagram – WhatsApp – foto en video materiaal waarop u zichtbaar bent. 

Waarom Tai-Otoshi Sports deze gegevens nodig heeft: 

 Om indien nodig telefonisch, via mail of per post contact met u op te kunnen nemen. Denk hierbij aan lessen die vervallen, bijzondere openingstijden, informatie verstrekking 

over evenementen of examens, administratieve redenen en eventueel andere hiervoor nog niet genoemde zaken die voor het lid en/of Tai-Otoshi Sports van belang kunnen zijn. 

 Om te voorzien in een juiste indeling van leeftijdscategorieën en/of gender-groep. 

 Om de contributie via automatische incasso te kunnen incasseren van uw bank of eventueel contributie te kunnen crediteren. 

 Om in geval van juridisch conflict uw gegevens aan de juridisch dienstverlener te kunnen verstrekken. 

Hoe lang bewaart Tai-Otoshi Sports uw gegevens: 

 Tai-Otoshi Sports bewaart gegevens zolang de inschrijving van het lid gehandhaafd blijft. Bij uitschrijving van het lid zullen alle verzamelde persoonsgegevens binnen een periode 

van 10 dagen volledig verwijderd worden uit het systeem. Bij eventuele her inschrijving zullen de persoonsgegevens dan ook opnieuw verstrekt moeten worden. 

 Indien u via het contactformulier op de website van Tai-Otoshi Sports uw persoonsgegevens in heeft gevuld worden deze persoonsgegevens niet langer dan een jaar bewaard. 

Delen met anderen: 

 Tai-Otoshi Sports verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit voor de wet noodzakelijk is. Onder geen enkel ander beding worden uw persoonsgegevens 

gedeeld met derden zonder uw schriftelijke toestemming. 

Website: 

 Op de website van Tai-Otoshi Sports worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw 

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tai-Otoshi Sports gebruikt deze informatie om de werking van de 

website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 Op de website van Tai-Otoshi Sports kunnen foto en video opnamen worden gepost die tijdens lessen, examens, evenementen of enige andere gelegenheid zijn verzameld. Tai-

Otoshi Sports gebruikt dit beeldmateriaal ter promotie van de sportschool. Indien er beeldmateriaal op de website van Tai-Otoshi Sports te zien is waarop u herkenbaar in beeld 

bent en u heeft hier bezwaar tegen kunt u contact opnemen met Tai-Otoshi Sports via mail, telefoon of per post. Het beeldmateriaal kan dan naar wens worden aangepast of 

indien gewenst worden verwijderd. 

Google Analytics: 

 Tai-Otoshi Sports maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tai-Otoshi Sports bij 

Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen 

op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze 

informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Tai-Otoshi Sports te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie 

over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 

deze derden de informatie namens Google verwerken. Tai-Otoshi Sports heeft hier geen invloed op. Tai-Otoshi Sports heeft Google geen toestemming gegeven om via Tai-Otoshi 

Sports verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

 U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Voor een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering kunt u contact opnemen met Tai-Otoshi 

Sports via mail, telefoon of per post. Tai-Otoshi Sports zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken op uw verzoek reageren. Verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens, 

met uitzondering van beeldmateriaal, kan echter alleen worden uitgevoerd na uitschrijving. 

Beveiliging: 

 Tai-Otoshi Sports neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer 

informatie wenst over de beveiliging van door Tai-Otoshi Sports verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via mail, telefoon of per post. 

Social media: 

 Tai-Otoshi Sports verzameld indien, en alleen vrijwillig verstrekt, uw account namen van de social media platformen: YouTube, Facebook, Instagram en WhatsApp. 

 Foto en/of video materiaal waarop u te zien bent zullen met u gedeeld worden via deze kanalen 

 Tijdens lessen, examens, evenementen of enige andere gelegenheid kan er binnen de sportschool gefilmd en/of gefotografeerd worden, met inschrijving bij Tai-Otoshi Sports 

geeft u automatisch aan hier geen bezwaar tegen te maken. De verzamelde media dienen enkel ter promotie van de sportschool, en ter verstrekking van het beeldmateriaal van- 

en aan de persoon weergegeven in de film en/of foto’s. Behalve het posten van beeldmateriaal op YouTube, Facebook, Instagram en WhatsApp zal Tai-Otoshi Sports onder geen 

beding het beeldmateriaal delen met andere partijen. 

 Indien u geen bewaar maakt tegen het verzamelen van beeldmateriaal maar dan toch de voorkeur geeft aan anonimiteit kunt u dit aangeven bij Tai-Otoshi Sports tijdens of kort 

na het maken van de opnames. Tai-Otoshi Sports zal dan alvorens het posten op YouTube, Facebook, Instagram en WhatsApp zorgen dat u onherkenbaar wordt weergegeven. 

Mocht er al beeldmateriaal in omloop zijn waarop u herkenbaar zichtbaar bent en u heeft hier bezwaar tegen kunt u contact opnemen met Tai-Otoshi Sports via mail, telefoon of 

per post. Tai-Otoshi Sports zal dan zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken zorg dragen voor het aanpassen van het beeldmateriaal. Mocht het beeldmateriaal al gedeeld zijn 

alvorens of tijdens aanpassingsverzoek heeft Tai-Otoshi Sports geen invloed op aanpassing door eventueel andere partijen die het beeldmateriaal verder zouden hebben kunnen 

verspreiden. In dat geval zult u contact op moeten nemen met de betreffende partij voor aanpassing van het beeldmateriaal. 

 Indien u beeldmateriaal tegen komt op YouTube, Facebook, Instagram en WhatsApp waarop u zichtbaar bent en het is aantoonbaar dat Tai-Otoshi Sports deze beelden gepost 

heeft zonder uw toestemming kunt u contact opnemen met Tai-Otoshi Sports via mail, telefoon of per post. Tai-Otoshi Sports zal dan zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken zorg 

dragen voor het verwijderen van het beeldmateriaal. Mocht beeldmateriaal al gedeeld zijn alvorens of tijdens verwijderingsverzoek heeft Tai-Otoshi Sports geen invloed op 

verwijdering door eventueel andere partijen die het beeldmateriaal verder zouden hebben kunnen verspreiden. In dat geval zult u contact op moeten nemen met de betreffende 

partij voor verwijdering van het beeldmateriaal. 
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