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Algemene Verordening Gegevensverwerking – AVG 
PRIVACY VERKLARING 

 
 

Hiermee informeren wij u over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en uw 
rechten inzake gegevensbescherming. 
 

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DATA VERWERKING EN MET WIE KAN U 
CONTACT OPNEMEN? 
De verantwoordelijke organisatie en persoon is: 
Ren Bu Kan, KvK, registratienummer 40239642, Eindhoven, Nederland 
 
p/a Dubbestraat 5, 5674 AE Nuenen, Nederland 
secretaris@renbukan.nl 
 

2. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT EN WAAR KOMEN DEZE GEGEVENS 
VANDAAN? 
We verwerken de gegevens die u ter beschikking stelt bij het aangaan van het 
lidmaatschap bij Ren Bu Kan. Persoonlijke gegevens omvatten naam, adres, 
geslacht, contactgegevens, geboortedatum, nationaal lidmaatschap (NKR), 
bankrekeningnummer.  
We verwerken uw persoonlijke discipline(s). (Kendo, Iaido, Jodo) 
We verwerken uw persoonlijke voorkeuren voor het gebruik van uw social media 
lidmaatschap (Facebook), foto’s en naamsvermelding. Dit betreft uw voorkeuren 
binnen de besloten groep van Ren Bu Kan en op de openbare pagina van Ren Bu 
Kan. 
We verwerken uw persoonlijke voorkeuren voor het gebruik van foto’s en 
naamsvermelding op de website van Ren Bu Kan. 
We verwerken gegevens, indien van toepassing, ten aanzien van artikelen die u van 
Ren Bu Kan in bruikleen hebt gekregen. 
 
 

3. VOOR WELKE DOELEINDEN EN WELKE JURIDISCHE GRONDSLAG HEBBEN WIJ DE 
GEGEVENS VERWERKT? 
Wij verwerken de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de 
Europese Algemene Gegevensbescherming Verordening (AVG): 
Voor de nakoming van contractuele verplichtingen en de bescherming van onze 
legitieme belangen; 
Het opzetten en onderhouden van de ledenwebsite; 
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De rechtsverhouding komt voort uit het lidmaatschap van natuurlijke personen in 
een club, die lid zijn van Ren Bu Kan. 
Indien u uw toestemming hebt verleend tot het aangaan van het lidmaatschap van 
Ren Bu Kan, stemt u toe tot het verwerken van uw gegevens zoals vermeld in deze  
AVG van Ren Bu Kan. Verwerking vindt alleen plaats in overeenstemming met de 
doeleinden die hier zijn uiteengezet. Elke gegeven toestemming kan op elk moment  
schriftelijk worden ingetrokken met toekomstig effect. (Bijvoorbeeld uw 
voorkeuren met betrekking tot social media). 

 
 

4. WIE ONTVANGT MIJN GEGEVENS? 
Uw gegevens zijn toegankelijk voor functionarissen van het bestuur van Ren Bu Kan 
die een bepaald beleid beheren ten aanzien van de vervulling van hun taken 
krachtens de statuten van Ren Bu Kan. De statuten van Ren Bu kan zijn bij 
notariskantoor Mr. J.J. van Heijst te Eindhoven op 19 september 1990 bekrachtigd. 
Verder zijn uw gegevens toegankelijk voor de ICT-ondersteuner van Ren Bu Kan, 
alsmede het gegevensverwerkende bedrijf (IT-serviceprovider) die in opdracht van 
Ren Bu Kan de website en ledensite faciliteert.  

 
5. HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD? 

Voor zover nodig, verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van uw 
actieve lidmaatschap bij Ren Bu Kan.  
Tevens behouden wij uw gegevens tijdens een inactieve periode om u in staat te 
stellen terug te keren naar de actieve praktijk om welke reden dan ook, of na het 
verstrijken van uw lidmaatschap, voor een periode van 7 jaar.  

 
6. WELKE BESCHERMINGSRECHTEN HEB IK? 

U hebt op elk moment het recht om informatie te verkrijgen over uw gegevens die 
zijn opgeslagen of om deze verwerking te beperken en te corrigeren. Tevens heeft u 
het recht op bezwaar van uw gegevensoverdracht volgens de vereisten van de 
wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens. Klachten hierover kunnen worden 
verzonden naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

 
7. BEN IK VERPLICHT GEGEVENS TE VERSTREKKEN? 

In het kader van uw lidmaatschap dient u uw persoonlijke gegevens te verstrekken 
aan Ren Bu Kan om deel te nemen aan de trainingen. Indien u uw gegevens niet 
wenst te verstrekken moeten wij uw deelname en/of registratie afwijzen. U bent 
niet verplicht gegevens te verstrekken die niet relevant en/of vereist zijn ten 
aanzien van uw lidmaatschap bij Ren Bu Kan. 
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8. IS ER EEN AUTOMATISCHE BESLUITVORMING MET INBEGRIP VAN PROFILING? 
Voor de registratie bij het beoordelen van examen-deelname: de verplichte 
tijdsperiode tussen de examens (vastgesteld door de AJKF, EKF, NKR) zal worden 
gecontroleerd, alsmede leeftijdsgrenzen om aan deze examens te mogen 
deelnemen. 
Voorts wordt ‘geboortedatum’ en ‘familiebanden’ (beoordeeld op woonadres 
en/of familiesamenstelling) gebruikt om te kunnen beoordelen of een lid in 
aanmerking komt voor een gereduceerd contributietarief. 
Als laatste wordt ‘soort discipline’ gebruikt om te kunnen beoordelen of een lid in 
aanmerking komt voor een gereduceerd contributietarief bij een tweede en/of 
derde discipline. 

 
 


