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PRIVACYVERKLARING 
 

Yoshimi Jiu Jitsu Rengoukai Union Belge/Belgische Unie VZW 
YJJR – UBU VZW 

 
Zetel: Rue de Maestricht 21, 4600 Visé 

Ondernemingsnummer: BE 0476.470.334 
RPR Luik, afdeling Luik 

https://www.yoshimibelgium.com/ 
 

versie april 2022 
 

1. Contact 
Als Yoshimi Jiu Jitsu Rengoukai Union Belge/Belgische Unie VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van ledenbeheer en de organisatie van activiteiten. Indien u na het doornemen van onze 
privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via 
onderstaande contactgegevens: 
 

● Yoshimi Jiu Jitsu Rengoukai Union Belge/Belgische Unie VZW, Rue de Maestricht 21, 4600 Visé 
● Via een contactpersoon van het bestuur, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de website. 

 

2. Welke gegevens worden verwerkt? 
● Identificatiegegevens: voornaam, naam, geboortedatum, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer en e-

mail adres. 
● Fysieke kenmerken: geslacht en lichaamsgewicht 
● Inschrijvingsdatum 
● Jaarlijkse heraansluitingsdatum 
● Beeldmateriaal (zie punt 8) 

 

3. Waarom worden de gegevens bewaard? 
● Identificatiegegevens 

○ Deze gegevens worden verzameld bij inschrijving bij onze vereniging en worden gebruikt voor de 
noodzakelijk aansluiting bij de sportfederatie waar onze vereniging is aangesloten (VJJF – Vlaamse 
Ju-Jitsu Federatie VZW). 

○ De aansluiting gebeurt door middel van een uniek identificerend lidnummer. 
○ Deze gegevens worden ook gebruikt voor de aansluiting bij de wettelijk verplichte verzekering(en). 
○ Het e-mail adres wordt gebruikt om te communiceren rond activiteiten georganiseerd door onze 

vereniging. 
● Fysieke kenmerken en geboortedatum 

○ De geboortedatum wordt gebruikt om het lid in de juiste leeftijdsgroep te kunnen indelen. 
○ Deze gegevens worden verzameld wanneer een lid zich inschrijft voor een competitie en zijn 

noodzakelijk om een eerlijke competitie te kunnen organiseren. 
● Inschrijvingsdatum (in combinatie met identificatiegegevens) 

○ Om te kunnen deelnemen aan activiteiten georganiseerd door onze vereniging en federaties. 
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○ Om te kunnen deelnemen aan examens ter gordelverhogingen binnen de federatie(s). 
○ Het bekomen van subsidies uitgegeven door overheid of federatie. 

 
● Jaarlijkse heraansluitingsdatum (in combinatie met identificatiegegevens) 

○ Heraansluiten (jaarlijks) verzekering. 
● Beeldmateriaal  

○ Zie punt 8 voor de details omtrent beeldmateriaal 
 
We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

4. Waar worden de gegevens verzameld? 
De gegevens zoals hierboven beschreven worden verzameld in digitale bestanden. 
 

5. Derde partijen 
De gegevens verstrekt aan Yoshimi Jiu Jitsu Rengoukai Union Belge/Belgische Unie VZW, kunnen worden 
doorgegeven aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de sportieve doeleinden.  
 
Hieronder wordt verstaan: 
 

● De aansluiting bij de overkoepelende federatie en verzekering(en) 
● De inschrijving voor een competitie of stage niet georganiseerd door onze vereniging. 

 
Yoshimi Jiu Jitsu Rengoukai Union Belge/Belgische Unie VZW zal de gegevens niet aan andere derde partijen 
doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk 
onderzoek. 
 

6. Bewaartermijn 
De gegevens zoals hierboven beschreven worden bewaard gedurende de tijd dat de persoon is aangesloten bij de 
vereniging. 
 
Indien het lidmaatschap niet verlengd wordt, worden minimale gegevens (naam, lidnummer en huidige graad) 
bewaard met het oog op toekomstige heraansluiting en het bewaren van verworven graden.  
 

7. Beveiliging 
De nodige technische maatregelen zijn genomen om de gegevens zoals hierboven beschreven te beschermen: 
 

● De hard- en software systemen gebruikt voor de verwerking van de hierboven vermelde gegevens worden up-
to-date gehouden. 

● Deze systemen zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
● Deze systemen zijn uitgerust met moderne anti-virus software. 
● Backups worden op regelmatige wijze uitgevoerd om de gegevens kunnen te herstellen bij technische 

incidenten. 
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De nodige organisatorische maatregelen zijn genomen om  de gegevens zoals hierboven beschreven te beschermen: 
 

● Alle personen die in naam van Yoshimi Jiu Jitsu Rengoukai Union Belge/Belgische Unie VZW kennis kunnen 
nemen van de hierboven beschreven gegevens, zijn gewezen op de naleving en het belang van de regels en 
wetgeving omtrent het omgaan met deze gegevens. 

8. Beeldmateriaal 
Tijdens het uitoefenen van sportactiviteiten (trainingen, stages, competities, etc.) worden regelmatig foto’s, films of 
andere beeldmaterialen genomen. Het doel van dit beeldmateriaal is uitsluitend ter promotie van de club en dit om te 
gebruiken voor 
 

● De website van de club 
● Sociale media 
● Fysiek promotiemateriaal zoals posters of flyers 

 
Hier volgen wij ook de GDPR of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving. Voor gerichte 
beelden is steeds een expliciete toestemming vereist. Voor niet-gerichte beelden worden de relevante regels in de wet 
gevolgd. Concreet wil dit zeggen dat bijvoorbeeld voor groepsfoto’s (= niet-gerichte beelden) geen toestemming 
vereist is. Wie niet op een groepsfoto wil/mag staan, moet er zelf uitstappen. 

9. Rechten 
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het verwijderen van de persoonsgegevens die Yoshimi Jiu Jitsu 
Rengoukai Union Belge/Belgische Unie VZW van jou verwerkt en opgeslagen heeft. Gebruik de contactgegevens 
hierboven om hierover te communiceren. Tevens zal een legitimatie ten behoeve van het vermijden van verkeerdelijk 
gebruik steeds noodzakelijk zijn. 
 
Zoals beschreven in de GDPR wetgeving, zijn volgende rechten sowieso van toepassing wat betreft de verzamelde 
persoonsgegevens: 
 

● Recht op inzage en rechtzetting 
● Recht om te worden vergeten 
● Recht om klacht in te dienen 
● Recht om toestemming in te trekken 
● Recht op beperking van de verwerking 
● Recht op overdraagbaarheid 

10. Toekomstige wijzigingen 
We behouden ons het recht om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De leden van de club zullen 
desgevallend op de hoogte gesteld worden. 
 


