
BUSHI DOJO AVG  
 
 
Lidmaatschappen 
Uw lidmaatschap gegevens worden opgeslagen in een landelijk erkend ledenadministratie 
systeem ontwikkeld door Sportlink. 
Uw papieren inschrijfformulier wordt in gescand en bewaard in een beveiligde Synology 
harde schijf. Het papier wordt vernietigd.  
 
 
Publicatie foto’s en video’s  
Af en toe worden er foto’s en video’s gemaakt van de klassen. U en uw zoon(s) of dochter(s) 
kunnen op deze foto’s en video’s te zien zijn.  
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s 
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen 
namen van leerlingen. De foto’s en video’s kunnen worden gebuikt in de groepsapp en/of de 
facebook pagina van Bushi Dojo. Voordat wij deze foto’s plaatsen worden deze intern 
goedgekeurd door Dhr. Leo Keuvelaar en Dhr. J.Stoute.  
 
 
Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en 
video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op 
internet verschijnen. U kunt ten alle tijden aangeven wanneer u liever niet heeft dat u of 
zoon(s)/dochter(s) op de foto’s te zien zijn.  
 
Uw toestemming geeft u doormiddel van het inschrijfformulier en geldt alleen voor foto’s en 
video’s die door de Aikidoleraren worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere 
ouders/verzorgers foto’s maken. Bushi Dojo heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan 
uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 
 
Het is raadzaam om uw toestemming samen met uw zoon(s) of dochter(s) te 
bespreken. Ervaring leert dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken. Als u uw 
keuze bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet 
mag. 
 
Indien wij geen ondertekenende toestemming van u retour ontvangen hebben maken wij 
geen opnames van u en uw zoon(s)/dochter(s). 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht uw vragen hebben schroom dan niet 
om te mailen naar j.stoute@zterk.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Secretariaat. 
 


