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Beleid gegevensbescherming TJU 

Doel 
Doel van dit beleid is er voor te zorgen dat de gegevens die de Stichting Top 

Judo Utrecht (TJU) bijhoudt van haar deelnemers op een veilige manier worden 

gebruikt en daarmee de privacy van haar deelnemers wordt gewaarborgd zoals 

vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 

(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). 

Dit beleid maakt deel uit van het Handboek TJU en op de website zal een 

verwijzing naar dit beleid worden opgenomen. In het beleid is vastgelegd hoe we 

met de persoonsgegevens omgaan en wat de rechten van de deelnemers 

aangaande hun persoonsgegevens zijn. 

Wie houdt persoonsgegevens bij en hoe 
Binnen TJU worden de gegevens van de deelnemers bijgehouden door de 

ledenadministrateur, die deel uit maakt van het bestuur van TJU. 

De gegevens worden door de ledenadministrateur bijgehouden in SportLink en  

(Excel) bestanden die worden opgeslagen op de TJU OneDrive. Wanneer de 

computer waarmee de gegevens van deelnemers worden bewerkt wordt 

verbonden met het internet, dient deze computer te zijn voorzien van een goede 

beveiliging, waaronder een bijgewerkt besturingssysteem en bijgewerkte 

virusscanner. Toegang tot Sportlink en OneDrive is beveiligd met een 

wachtwoord.  

Het beheer van wachtwoorden is als volgt geregeld: 

De ICT-beheerder TJU beheert de wachtwoorden, rechten en rollen in sportlink 

en de TJU OneDrive. 

Welke gegevens houden we bij en waarom 
De volgende gegevens worden bijgehouden ten behoeve van het functioneren 

van de stichting. Deze gegevens worden verstrekt door de 

deelnemer/ouders/verzorgers middels het inschrijfformulier. Voor minderjarige 

deelnemers geldt, dat het inschrijfformulier is ondertekend door de ouder, zodat 

expliciet toestemming is gegeven voor het registreren van de persoonsgegevens. 

Dit inschrijfformulier wordt gearchiveerd op het OneDrive account van de 

stichting.   

Persoonlijke informatie 

Voorletters Weten wie deelnemer is. 

Voornaam 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

Adres Correspondentie naar de deelnemers. 
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Persoonlijke informatie 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon thuis Voor individueel contact met de 

deelnemers en/of ouders. Dit kan ook 

noodzakelijk zijn bij een calamiteit 

tijdens een training of wedstrijd. 

Mobiele telefoon judoka 

Mobiele telefoon ouders 1 

Mobiele telefoon ouders 2 

E-mailadres judoka Digitale correspondentie naar de 

deelnemers. 
E-mailadres ouders 1 

E-mailadres ouders 2 

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) 

Voor de indeling in leeftijdsgroepen bij 

trainingen en wedstrijden. 

IBAN nummer bank Voor het kunnen incasseren van de 

contributie. 
Naam rekeninghouder 

Judo informatie 

Club / Vereniging Voor het onderhouden van de 

contacten met de eigen club en het 

betrekken van deze club in 

communicatie uitingen. Naam trainer 

Bondsnummer Judobond 

Nederland 

Voor het inschrijven voor wedstrijden. 

Gewicht (werkelijk) 

Gewichtsklasse (wedstrijden) 

Graduatie 

Informatie voor noodgevallen  

Contactpersoon bij noodgevallen Voor met ouders/verzorgers bij een 

calamiteit. 
Telefoon contactpersoon 

 

In SportLink wordt geregistreerd wie wanneer welke gegevens heeft bewerkt. 

Een deelnemer of ouder/verzorger kan, nadat hij/zij zich heeft geïdentificeerd, 

altijd inzage krijgen in de gegevens die over hem/haar worden bijgehouden en 

kan deze laten wijzigen indien ze niet correct blijken te zijn.  

Indien het deelnemerschap wordt beëindigd, wordt dit geregistreerd in SportLink. 

Vanaf dat moment is de JBN de verwerker van de persoonsgegevens. Tevens 

zullen de gegevens van de betreffende deelnemer op de TJU OneDrive na 1 jaar 
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worden verwijderd, mits aan alle lopende verplichtingen is voldaan. Tenzij de 

deelnemer hier geen prijs op stelt zullen alleen de NAW en EMAIL gegevens 

worden gearchiveerd voor eventuele reünie activiteiten in de toekomst.   

Waar komen de gegevens vandaan 
Primair komen de gegevens bij de nieuwe deelnemer/ouders/verzorgers zelf 

vandaan wanneer hij/zij zich opgeeft. Nieuwe deelnemers worden op het 

inschrijfformulier expliciet toestemming gevraagd om de verstrekte gegevens bij 

te mogen houden voor de omschreven doelen. Tevens zal de deelnemer jaarlijks 

worden benaderd met het verzoek om de gegevens op juistheid te controleren. 

Welke gegevens delen we met wie en waarom en hoe borgen we de 

privacy daarvan 
Binnen het bestuur worden de gegevens gedeeld met de penningmeester (ten 

behoeve van het incasseren van de contributie), de wedstrijdsecretaris (ten 

behoeve van het inschrijven voor wedstrijden en de communicatie hier omtrent) 

en de TJU trainers. De computers van deze personen moeten daardoor aan 

dezelfde eisen voldoen als die van de ledenadministratie (zie hierboven). 

Incidenteel wordt een adres gedeeld met andere bestuursleden voor bijvoorbeeld 

het sturen van een kaartje of bloemetje bij ziekte of blessure, enz. 

TJU deelt gegevens met derden in de volgende situaties: 

 De JBN heeft via SportLink toegang tot de gegevens in SportLink. 

 Voor het inschrijven voor toernooien worden ten behoeve van de 

inschrijving de volgende gegevens gedeeld met de organiserende instantie: 

naam, graad, lidmaatschapsnummer, leeftijd, geboortedatum, gewicht. 

Bij de inschrijving wordt aan de organiserende instantie opgedragen dat de 

gegevens alleen mogen worden gebruikt voor de inschrijving van de deelnemers 

voor dat toernooi en dat de gegevens direct na afloop van het toernooi dienen te 

worden vernietigd. 

 In overige situaties verstrekt TJU zonder toestemming van de deelnemer 

persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering 

van de overeenkomst die TJU met de deelnemer heeft, tenzij TJU wettelijk 

verplicht is om de persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 

Wat doen we met foto’s en andere beelddragers 
Tijdens evenementen waaraan TJU deelneemt kunnen personen op beelddragers 

worden vastgelegd. De opnamen kunnen voor de verschillende TJU media, zoals 

website en social media, worden toegepast zonder voorafgaande expliciete 

toestemming van de geportretteerde. Indien iemand op voorhand bezwaar heeft 

tegen het publiceren van opnames waar hij of zij op voor kan komen, dan kan dit 

kenbaar worden gemaakt bij het bestuur. 

Wijziging van het privacy beleid 
TJU past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. 

Op de website zal steeds de verwijzing naar de meest recente versie van het 
beleid worden opgenomen. TJU raadt haar deelnemers/ouders/verzorgers aan 
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het beleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal TJU er alles 

aan doen de deelnemers/ouders/verzorgers te informeren. 
 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
TJU helpt deelnemers graag verder als hij/zij een klacht heeft over de verwerking 

van de persoonsgegevens. Deze klacht dient schriftelijk te worden ingediend via 

het TJU email adres info@topjudoutrecht.nl . Op grond van de AVG heeft de 

deelnemer bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens over onze verwerkingen van haar/zijn persoonsgegevens. De 

deelnemer kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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