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De deelnemer verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van
Jodaro Gym.
Jodaro Gym erkend geen aansprakelijkheid ten aanzien van enige blessure en of andere schade en/of vermissing van
persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Jodaro Gym
georganiseerde activiteiten.
De trainingen van Jodaro gym zijn intensief en blessuregevoelig. De deelnemer en of ouder/voogd dient zelf in te
schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de trainingen. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of
een andere reden om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts.
Jodaro Gym is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen.
Jodaro Gym behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van
deelname aan een training.
Jodaro Gym behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook, deelname aan
een training te ontzeggen en direct het lidmaatschap te beëindigen.
Betaling geschiedt voorafgaand aan de eerste training van de nieuwe maand.
De deelnemer stemt ermee in dat persoonlijke gegevens door Jodaro Gym zullen worden bewaard. Jodaro Gym
verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden, noch verkocht zullen worden met het oog op
privacywetgeving.
Bij aanmelding van een van de trainingen en/of diensten gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande
voorwaarden.
Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van Kickboksen risico’s met zich mee kan brengen en dat
hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Kickboksen voor eigen risico neemt. Tevens
zal ondergetekende Jodaro Gym en haar instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden.
De deelnemer verklaart akkoord te gaan met het eenmalig betalen van het inschrijfgeld t.w.v. €15,-, hierbij ontvangt
de deelnemer eenmalig een training shirt van Jodaro Gym.
De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand. Bij opzegging vindt er geen restitutie plaats van abonnementsgeld.

Beleid omtrent privacywetging Jodaro Gym.
privacy Statemen
Indien u lid wordt van onze sportschool, hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Op de verwerking van deze gegevens is
wet en regelgeving van toepassing. Dit is de zogenaamde Wet bescherming persoonsgegevens (WPB).
Jodaro-gym heeft beleid ontwikkeld over hoe om te gaan met de persoonsgegevens van onze leden.
Hieronder geven wij aan,
1. Welke gegevens wij van u verwerken
2. Waarom wij dat doen
3. Hoe wij met uw gegevens omgaan
Welke gegevens verwerken wij,
Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.
Dit zijn dus alle gegevens die tot u persoon te herleiden.
Kortom dit zijn de NAW gegevens van de leden. Inclusief telefoonnummer, IBAN nummer en Email adres.
Waarom doen wij dat,
De persoons gegevens zijn bedoeld voor de eigen leden administratie en betaling doeleinden.
Marketingdoeleinden
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten, bv nieuwsbrieven. Wij zullen echter nooit
uw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.
Wij maken regelmatig gebruik van facebook, Instagram en e.v.t andersoortige media instrumenten om onze sportschool te
vermarkten en onder de aandacht te brengen. Hier kan gebruik gemaakt worden van foto en of filmmateriaal. Indien u niet wilt
dat u, en of dat van uw kind enig foto of filmmateriaal gebruikt wordt dan kunt u dat kenbaar maken door dit op het
inschrijfformulier aan te geven. Wij zullen met respect omgaan met uw keuze.
Hoe gaan wij om met uw gegevens,
We zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Zo kan bijvoorbeeld alleen de tot daar bevoegde medewerkers uw
gegevens inzien. Bovendien gebruiken we uw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.
Bewaartermijn
Wij bewaren u gegevens alleen tot de looptijd van uw lidmaatschap. Bij opzegging van het lidmaatschap zullen al uw gegevens
verwijderd worden uit onze administratie.

DATUM INSCHRIJVING:

-

HANDTEKENING DEELNEMER:

-

www.jodarogym.nl
KvK:66262127

info@jodarogym.nl
IBAN: NL95 INGB 0007 4005 74

www.facebook.nl/ jodarogymnieuwegein
0641219449

