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Fist Law Anger Management (FLAM) 

PRIVACYREGLEMENT 

Inleiding 
Gegevens van leden worden door Fist Law Anger Management (FLAM) op een behoorlijke en zorgvuldige 
manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, te weten: de Algemene verordening 
gegevensbescherming (hierna te noemen AVG) verwerkt en bewaard. 
 
Fist Law Anger Management (FLAM) verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de inschrijving in de 
ledenadministratie. Zij verzamelt ook niet meer gegevens dan in het kader van de inschrijving strikt 
noodzakelijk is. Fist Law Anger Management (FLAM) waarborgt de privacy van leden bij de opslag en het 
gebruik van persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Voor de inschrijving is toestemming (handtekening) nodig van het toekomstig lid van de studiegroep en/of 
diens wettelijk vertegenwoordiger. In geval van inschrijving van kinderen vanaf 14 jaar (minimum leeftijd voor 
inschrijving) geldt het volgende. Fist Law Anger Management (FLAM) heeft toestemming nodig van de 
gezaghebbende ouder(s) en/of voogd om een minderjarig kind vanaf 14 jaar in te kunnen schrijven voor de 
studiegroep. Ieder lid tekent voor deelname aan verplichte collectieve sportongevallenverzekering; de kosten 
ad EU 24,00 per jaar worden in juli/augustus van elk jaar separaat voldaan naast de maandelijkse contributie. 
 
De maandelijkse contributie bedraagt EU 24,00 over 10 maanden per jaar. In juli en augustus heeft de 
studiegroep een zomerstop. 

Gegevens die wij verwerken van website bezoekers  

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel 
verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de 
gebruikers van onze websites. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze 
website bezoekt, de regio van waaruit u onze website bezoekt, en welke informatie u eventueel up- of downloadt 
van de website middels Google Analytics.  

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen 
en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Wij kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel 
doorgeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik.  

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn 
kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. 
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie 
ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek 
aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en eventuele aanbiedingen op de site 
worden afgestemd op uw voorkeuren.  

Recht op informatie 
Fist Law Anger Management (FLAM) heeft een informatieplicht. Fist Law Anger Management (FLAM) licht de 
leden op duidelijke wijze in over de inschrijving, aanmelding digitale nieuwsbrief en verstrekt nieuw lid een 
digitale kopie van de inschrijving met handtekening. 
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Recht op kopie 
Leden van Fist Law Anger Management (FLAM)hebben het recht op (digitale) kopie van hun inschrijfformulier. 
 
Er wordt niet aan verdere dossiervorming gedaan, behalve digitale opslag van een diploma graduering.. 
 
Recht op vernietiging 
Een lid heeft het recht op vernietiging van zijn gegevens.  
 
Bij opzegging lidmaatschap wordt het inschrijfformulier vernietigd en lid wordt uitgeschreven van de 
nieuwsbrief. 
 
Verstrekking van informatie aan derden 
Tussen Fist Law Anger Management (FLAM) en derden, mag op grond van goed trainerschap geen vrij verkeer 
van de bij trainer bekende (medische) gegevens plaatsvinden van het betreffende lid over de training, enige 
persoonlijke gegevens/(leef)omstandigheden of vorderingen van de training van het lid, tenzij het lid  hier 
vooraf schriftelijk akkoord geeft.  
 
Daarnaast kan Fist Law Anger Management uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond 
van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt 
verplicht, dan wel daartoe schriftelijk toestemming van u voor heeft gekregen. 
 
Bij kinderen vanaf 14 jaar dienen zowel de gezaghebbende ouder(s) en/of de voogd als het kind toestemming 
te geven. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming tot informatieverstrekking. 
 
Overig 
Fist Law Anger Management (FLAM) neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter 
beveiliging van vertrouwelijke ledengegevens. De AVG vereist dat persoonsgegevens niet langer mogen 
worden bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of 
vervolgens worden verwerkt. Bij Fist Law Anger Management (FLAM) gaat het om opslag van een 
inschrijfformulier annex trainingsovereenkomst zonder wettelijk bewaartermijn. Er worden geen gegevens van 
identiteitsbewijs genoteerd of gekopieerd en ook geen BSN nummers. 
 
Gegevens bij inschrijving blijven beperkt tot NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, 
contactgegevens, emailadres, geslacht en verklaringen omtrent: 
 

1. Of tijdens de les rekening gehouden moet worden met (medische) beperkingen.  
2. Of lid in aanraking geweest is met justitie voor een strafbaar feit/misdrijf. 
3. Waar lid eerder Martial Arts training heeft ondergaan met opgave aantal jaren en behaalde 

graduaties. 
4. Handtekening, plaats en datum voor akkoord inschrijfvoorwaarden. 

Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:  

1. om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;  
2. om met u als aangeslotene een studiegroep/sportorganisatie-relatie aan te gaan en te onderhouden en 

hiervoor een (financiële) administratie te voeren;  
3. om ten  behoeve van u de verplichte sportongevallenverzekering bij SAA af te kunnen sluiten. 

Bij uitschrijving zal Fist Law Anger Management (FLAM) besluiten het inschrijfformulier te vernietigen en lid te 
verwijderen uit de elektronische nieuwsbrief. U bent vanaf de datum van uitschrijving nog 1 maand 
(opzegtermijn) tegen sportongevallen verzekerd tijdens onze trainingen. 
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Vragen, opmerkingen en klachten 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacyreglement of de manier waarop 
wij uw gegevens registreren, gebruiken en verwerken, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via 
info@flammen.nl of door een brief te sturen naar Dhr. E.J. Branger,  Noorwegenlaan 20, 3402 TC IJSSELSTEIN. 
Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.  

Fist Law Anger Management (FLAM) is een eenmanszaak van E.J. Branger. Het navolgende artikel is geschreven 
uit zorgvuldigheid, wanneer in de toekomst mogelijk sprake kan zijn van uitbreiding of samenwerking met 
andere partijen: 
 
Indien sprake zou zijn van het aangaan van een vrijwilligers-of stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst met 
Fist Law Anger Management (FLAM ) ondertekenen, zowel tijdelijke als vaste medewerkers een verklaring van 
geheimhouding. Tevens zal wanneer dit het geval is, altijd een recente Verklaring Omtrent het Gedrag  worden 
gevraagd. Eventuele werknemers mogen, zowel tijdens als na het dienstverband, geen informatie of gegevens 
over leden van Fist Law Anger Management (FLAM) op enigerlei wijze naar buiten brengen of extern ter 
beschikking stellen aan derden. De toegankelijkheid tot gegevens van leden is alleen beperkt tot de 
hoofdinstructeur E.J. Branger die vanwege training/coaching werkzaamheden deze toegankelijkheid moet 
hebben.  


