Privacyverklaring v1.0 – 8 mei 2018
Uw privacy is voor Yusei Gachi van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit
betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit hoe we bij Yusei Gachi omgaan met uw persoonsgegevens en
welke rechten u heeft.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op via
info@yuseigachi.nl

Een lidmaatschap afsluiten
U kunt door middel van een inschrijfformulier een lidmaatschap afsluiten. Wij gebruiken uw
persoonsgegevens om de inschrijving af te handelen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, huisadres,
telefoonnummer(s), e-mailadres en geboortedatum. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren
deze informatie digitaal tot maximaal 1 jaar nadat u uw lidmaatschap heeft opgezegd.
Uw gegevens ten behoeve van onze financiële administratie bewaren wij 7 jaar. Dit is de wettelijke
bewaarplicht.

Website
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, waaronder uw ip-adres, maar dit
gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken kunnen we onze website verbeteren om
zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij bewaren deze informatie voor één
jaar.
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen
opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer
bezoekt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies.
Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser
het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan
mogelijk niet goed meer.
Op onze websites zijn social media trackers aanwezig. Deze kunt u zelf blokkeren via uw
webbrowser. Met deze trackers verzamelen de beheerders van deze diensten, zoals Facebook en

Twitter uw persoonsgegevens. Wij hebben geen controle op wat deze partijen met de verzamelde
gegevens doen. Wij adviseren om hun privacy verklaringen door te nemen.

Informatie
Na het afsluiten van een lidmaatschap wordt uw e-mailadres opgeslagen in een MailChimp database
met als doel om u te voorzien van informatie, nieuws en uitnodigingen via email. Yusei Gachi heeft
een verwerkersovereenkomst met MailChimp.
Voor de Privacy voorwaarden van MailChimp verwijzen wij naar de website mailchimp.com.
Naast MailChimp kunnen we u ook informeren via:
 e-mail
 social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen onze informatievoorziening. Dit kunt u doen door
gebruik te maken van een afmeldlink (MailChimp) of ons een e-mail te sturen met het verzoek u te
verwijderen uit het mailbestand.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als we dat
wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude en we aangifte moeten doen bij
de politie of bijvoorbeeld op verzoek van de Belastingdienst.
Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming
hebben gekregen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij treffen passende maatregelen
om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en
onrechtmatige verwerking. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang tot uw
gegevens hebben, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is
verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor
gegevensbescherming is Micha van Aken en is bereikbaar per e-mail op micha.vanaken ad
yuseigachi.nl voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus
altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt weten welke
persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens
hieronder. U heeft hierbij de volgende rechten:







uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, of we kunnen vragen om identificatie zodat we
zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Yusei Gachi
p.a Scheefkelk 14
6922 HH Duiven
info@yuseigachi.nl

