
 

Judo Vlaanderen - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                                1 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden & 
privacyverklaring  

 

 

 

 

 
 
 

  2022 



 

Judo Vlaanderen - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                                2 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

INHOUDSTAFEL INSCHRIJVINGSSYSTEEM JV 

 
 

  01.  INLEIDING 
 

02. MINIMUMVOORWAARDEN 
 

03. TERUGBETALINGEN 
 

04. ANNULERINGEN 
 

05. KORTINGEN 
 

06. TOEPASSELIJK RECHT EN 
BEVOEGDE RECHTBANKEN 

 

07. PRIVACYBELEID 
 

IN
HO

UD
 



 

Judo Vlaanderen - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                                3 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         

1. Inleiding 

 
Hieronder kan je alle praktische zaken terugvinden betreffende het inschrijvingssysteem van 
Judo Vlaanderen. 

Alle informatie gevraagd in dit systeem wordt gebruikt om de organisatie van de events 
mogelijk te maken. Deze informatie wordt niet aan derden meegegeven conform GDPR 
(General Data Protection Regulation) die vanaf 25/05/2018 toegepast wordt. Zie 2e luik van dit 
formulier, nl. 7. Privacybeleid. 

Wanneer je bent ingeschreven, krijg je een confirmatiemail van jouw inschrijving. Kijk zeker in 
jouw spam-folder indien je dit niet gekregen zou hebben.  

Indien je, na het bekijken van de FAQ nog vragen hebt, contacteer dan: 

• Silvia Buysens - Silvia.Buysens@judovlaanderen.be (Graden en techniek) 
• Leen Dom - Leen.Dom@judovlaanderen.be (Opleiding en bijscholingen) 
• Thanée Herregodts – Thanee.Herregodts@judovlaanderen.be (Events) 
• Silke Vervaet - Silke.Vervaet@judovlaanderen.be (Clubondersteuning)  
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2. Minimumvoorwaarden 
 

Voor bepaalde events of bijscholingen dienen deelnemers te voldoen aan 
minimumvoorwaarden. 

Dit kan een vereiste KYU/DAN-graad of opleidingsgraad zijn. Dit kan een reden zijn waarom het 
je niet lukt om in te schrijven. 

 

3. Terugbetalingen 

3.1 Opleidingen 
 

- Terugbetalingen voor opleidingen zijn enkel mogelijk wanneer er een geldige reden is en 
op vertoon van een (dokters)attest. Er zal een administratieve kost van €5 aangerekend 
worden. 
 

- Wanneer het minimumaantal deelnemers niet behaald werd, kan Judo Vlaanderen het 
event of de bijscholing afgelasten. De deelnemer wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 
Het betaalde bedrag wordt integraal binnen de maand van deze communicatie 
terugbetaald op dezelfde rekening waarmee het bedrag betaald werd. 
 

- Wanneer het event niet kan doorgaan door een andere reden die buiten onze macht ligt 
(zoals veranderende maatregelen door corona, ziekte van de lesgever, ...) wordt de 
deelnemer hiervan op de hoogte gesteld van zodra we dit weten. Het betaalde bedrag 
wordt integraal terugbetaald op dezelfde rekening waarmee het bedrag betaald werd. 
 

3.2 Tornooien 
 

- Terugbetalingen voor tornooien zullen niet gedaan worden, ook niet indien de judoka zich 
geblesseerd heeft of ziek is. 
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4. Annuleringen 
 

Annulering door de deelnemer:  

o Ten laatste 21 kalenderdagen vóór de startdatum van de/het (samen) 
georganiseerde event/bijscholing/meet-up/opleidingen JV resulteert in 100% 
terugbetaling – administratiekost van €5. 

o Tussen 20 kalenderdagen en 14 kalenderdagen vóór de startdatum van de/het 
(samen) georganiseerde event/bijscholing/meet-up/opleidingen JV resulteert in 75% 
terugbetaling – administratiekost van €5. 

o Tussen 13 kalenderdagen en 6 kalenderdagen vóór de startdatum van de/het 
(samen) georganiseerde event/bijscholing/meet-up/opleidingen JV resulteert in 50% 
terugbetaling – administratiekost van €5. 

o Vanaf de startdatum is geen terugbetaling meer mogelijk om welke reden dan ook.  

 

5. Kortingen 
 

Er worden geen kortingen toegepast. 

Voor algemene meldingen om de gebruiksvriendelijkheid van het systeem te verbeteren, kan 
dit gemeld worden op info@judovlaanderen.be met als mededeling ‘Feedback 
inschrijvingssysteem’. Op deze manier kunnen we steeds blijven evolueren. 

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de 
rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd. 
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7. Privacybeleid 
 

Judo Vlaanderen vzw hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van je 
persoonsgegevens 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 
omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan 
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Judo Vlaanderen vzw houdt zich in alle 
gevallen aan de toepasselijke wet– en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering 
Gegevensbescherming (GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
Privacyverklaring; 

• verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van jouw rechten als betrokken persoon omtrent jouw 
persoonsgegevens, jou hierop willen attent maken en deze willen respecteren. 
 

Als Judo Vlaanderen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere 
zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via bovenstaande 
contactgegevens. 
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7.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
 

Jouw persoonsgegevens worden door Judo Vlaanderen vzw verwerkt ten behoeve van de 
volgende doeleinden en rechtsgronden: 

• Het verstrekken van algemene dienstverlening in het kader van onze judoactiviteiten 
(contractuele grond); 

• Om jou te kunnen identificeren in het kader van het bekomen van subsidiëring door de 
overheid (wettelijke verplichting); 

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Judo Vlaanderen vzw (uitvoering 
overeenkomst = contractuele grond); 

• Voor verzekeringsdoeleinden (contractuele grond); 
• In het kader van de organisatie van sportpromotionele activiteiten (contractuele grond); 
• Aanwezigheidsregistratie trainingen (contractuele grond); 
• Het vastleggen van judoactiviteiten via foto en film inclusief verspreiding voor publicitaire 

doeleinden (contractuele grond); 
• Het bijhouden van wedstrijd- en examenresultaten (gerechtvaardigd belang); 
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang); 
• In het kader van de uitvoering van jouw vrijwilligersactiviteiten; 
• In kader van de aanleg van het patrimonium (gerechtvaardigd belang). 
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7.2 Welke gegevens verwerken we? 
 

Voor de eerder opgesomde doelstellingen (zie hoofdstuk ‘Waarom verwerken wij 
persoonsgegevens’) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, 
verzamelen en verwerken: 
 
• Identificatiegegevens vrijwilligers: naam, voornaam, adres, geboortedatum en 

geboorteplaats, geslacht, GSM en/of telefoonnummer, e-mail; 
• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: rijksregisternummer in kader van de 

opstelling van het wettelijk verplicht online portaal verenigingswerk (vrijwilligerscontract); 
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, 

judograad, gewicht (in geval van wedstrijddeelname), sportdiploma’s, categorie van 
judoka ((niet)-sportend, sportend, competitief); 

• Gevoelige gegevens: G-judoka, dieet, allergieën, andere bijzondere vereisten i.v.m. 
gezondheid in geval van organiseren evenementen (met maaltijden). 
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7.3 Wie verwerkt de gegevens? 
 

De gegevens worden uitsluitend verwerkt door Judo Vlaanderen vzw en zijn niet toegankelijk 
voor derden en externe organisaties. 

7.3.1.  Verstrekken aan derden 

 
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 
 
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); 
• het verzorgen van een website en/of Facebook; 
• het verzorgen van ICT-infrastructuur; 
• het inschrijven op onze evenementen (inschrijvingssysteem); 
• het aansturen van onze tornooiorganisaties; 
• het verspreiden en verwerken van bevragingen; 
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 
• het behandelen van ethische dossiers door de onafhankelijke ethische commissie 

aangesteld door JV en bereikbaar via judo@ethischecommissie.com. 
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene 
waarmee we 
 
1. een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten; 
2. de nodige schriftelijke gebruikersvoorwaarden gemaakt hebben om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen; 
3. de schriftelijke gebruikersvoorwaarden van de verwerker zelf gecontroleerd hebben naar 

het GDPR-compliant zijn. 
 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht 
en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek; 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor 
geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet 
aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. 
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7.3.2. Bewaartermijn 
 
Judo Vlaanderen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Judo Vlaanderen vzw 
verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 20 jaar. 

 

7.3.3. Beveiliging van de gegevens 

 
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 
• Alle personen die namens Judo Vlaanderen vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, 

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij worden herhaaldelijk gesensibiliseerd over 
het belang van de bescherming van persoonsgegevens via onze website en 
nieuwsbriefberichtgeving; 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar 

aanleiding toe is; 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke 

of technische incidenten; 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

 

7.3.4. Uw rechten omtrent uw gegevens 
 

Door aansluiting geef je aan Judo Vlaanderen vzw de toelating om in het kader van onze 
activiteiten afbeeldingen van jou te maken, alsook om deze afbeeldingen te gebruiken ter 
promotie van de activiteiten van de federatie. 

 
Je kan, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, beroepen op het recht om je 
toestemming in te trekken. Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de 
persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermelde adres kan je ons 
hiervoor contacteren. 
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Om misbruik te voorkomen, kunnen wij jou vragen om je adequaat te identificeren. Dit kan bij 
afspraak gebeuren tijdens de judotraining in de de club waar je bent aangesloten. Je zal 
hierbij verzocht worden je identiteitskaart mee te brengen naar de dojo. Indien je de 
identificatie elektronisch wenst te laten verlopen, zal je worden verzocht een kopie van je 
identiteitskaart over te maken. We raden je hierbij sterk aan om daarbij de pasfoto 
onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. 

 
Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een 
deel hiervan) door ons of door een verwerker. 

 
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in 
jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat 
wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

7.3.5. Klachten 
 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij 
jou hierover direct contact met ons op te nemen. 

 
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA); 
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 
Drukpersstraat 35 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

 

7.3.6. Wijziging privacyverklaring 
 

Judo Vlaanderen vzw kan haar privacy statement steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen 
we steeds een aankondiging doen op onze website en via onze nieuwsbrief. 

 
De laatste wijziging gebeurde op 25/02/2020. 
 


