
 
 
Privacy Verklaring Dojo 't Loo zomerkamp 
 
Het Dojo zomerkamp is een activiteit van Dojo 't Loo, gevestigd aan Bergeonstraat 28, 1851 KB 
Heiloo. Dojo 't Loo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Dojo 't Loo (info@dojotloo.nl) 
Dojo zomerkamp (dojokamp@dojotloo.nl) 
Bergeonstraat 28 
1851 KB Heiloo  
06-23057940 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Dojo zomerkamp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Dojo zomerkamp verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

• Eventuele bijzonderheden van uw kind, waar de organisatie rekening mee dient te houden. 
Denk hierbij aan zaken als allergieën en medicijngebruik. 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Het Dojo zomerkamp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van jouw betaling  

• Om jou te kunnen informeren over het zomerkamp, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven 

• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter voorbereiding van het Dojo 
zomerkamp of tijdens het kamp en in geval van calamiteiten. 

• Om het kamp te kunnen organiseren, teams te kunnen samen stellen etc. 
 
Dojo zomerkamp neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 
Dojo zomerkamp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens voorafgaand 
en tijdens het Dojo zomerkamp en zullen deze uiterlijk twee maanden na afloop van het zomerkamp 
verwijderen uit alle systemen.  
We zullen je gegevens nooit met derden delen. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar dojokamp@dojotloo.nl. 



 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, 
maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 
Het Dojo zomerkamp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Dojo zomerkamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Dojo 't Loo of via dojokamp@dojotloo.nl 
 
Fotografie 
Tijdens het kamp laten wij met foto’s zien waar we mee bezig zijn. Er worden opnames gemaakt van 
de activiteiten tijdens het zomerkamp en die worden geplaatst op www.dojotloo.nl/dojokamp. Ook 
jouw zoon/dochter kan op deze foto’s te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s. Wij 
plaatsen geen foto’s waardoor onze jeugdleden schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s 
geen namen van de kinderen. 
 
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens de activiteiten. Dojo zomerkamp 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 goed mogelijk dat je niet wilt dat foto’s van jouw kind op internet verschijnen. Je kunt dit 
kenbaar maken door een mail te sturen aan dojokamp@dojotloo.nl. We zullen dan geen foto's van je 
kind op de website plaatsen. 
 
 


