De Stichting Sportcentrum Eekeburen is verantwoordelijk voor de verwerking van een
aantal gegevens van u die kunnen worden aangeduid als persoonsgegevens in de zin van
de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ) Deze verantwoordelijkheid houdt
in dat wij kunnen beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en
op welke wijze dat gebeurt. Wij dragen verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig en naar
behoren verwerken van uw gegevens in overeenstemming met de geldende
privacywetgeving. In deze privacyverklaring informeren wij u over deze
gegevensverwerking.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Stichting Sportcentrum Eekeburen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt middels een aanmeldformulier of door
aanmelding via de balie.
Aanmeldformulier:
Op onze website bevindt zich een aanmeldformulier. Wij vragen in deze formulieren gegevens over u
en eventueel uw kind(eren). Wij verwerken in dit formulier (mogelijk) de volgende (categorieën van)
persoonsgegevens van u en/of uw kind:
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
IBAN nummer
Er kan een foto nodig zijn i.v.m. pascontrole

•

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Aanmelden via de balie:
Ook bij het aanmelden aan de balie worden gegevens gebruikt. Dit zijn alleen gegevens die we nodig
hebben voor het verwerken van een abonnement of dienst, die u bij ons wil afnemen, zoals een
zwemabonnement. De gegevens die hier gevraagd worden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
IBAN nummer
Tevens kan er een foto nodig zijn i.v.m. pascontrole

Indien u ons niet toestaat bovengenoemde gegevens te verwerken/gebruiken/tijdelijk op te slaan
kan het gevolg zijn dat deelname aan bepaalde activiteiten binnen ons sportcentrum niet mogelijk is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Stichting Sportcentrum Eekeburen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende
wettelijke grondslag: “De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen.”

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
−
−
−
−
−

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Het delen van uw gegevens:
In sommige gevallen delen we uw persoonsgegevens. Wij zullen dit enkel doen wanneer wij dit
noodzakelijk achten. Uw gegevens worden uitsluitend met betrouwbare partijen gedeeld en wij
zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met de juiste waarborgen is omkleed. De
gegevens worden uitsluitend gedeeld met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en
cloudopslagleveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten
uitbesteden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Sportcentrum Eekeburen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en
specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan
strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld.
Indien het voor ons wenselijk zou zijn bepaalde gegevens langer te bewaren, zullen deze gegevens
daartoe worden geanonimiseerd of enkel gebruikt worden voor historisch/wetenschappelijk
onderzoek of ten behoeve van statische doeleinden

Beveiliging:
Wij zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens dan
ook op een passende manier en in lijn met de daartoe geldende wettelijke eisen en voorschriften
beveiligen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken
in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@eekeburen.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sportcentrum Eekeburen zal zo snel mogelijk, maar in
ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Sportcentrum Eekeburen wil u er tevens op wijzen dat u 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

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Sportcentrum Eekeburen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van
uw computer, tablet of smartphone. Sportcentrum Eekeburen gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die
uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Sportcentrum Eekeburen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@eekeburen.nl

Contactgegevens:
https://www.eekeburen.nl
Sportcentrum Eekeburen
Eekebuursterweg 1
9821 PA OLDEKERK
0594-503321
Hannie Brandsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportcentrum Eekeburen. Zij is te
bereiken via info@eekeburen.nl

