Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Sportinstituut Schiedam, gevestigd Jacob Bijsterstraat 2,
3122 TX te Schiedam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 24228132.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. In deze privacyverklaring
hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke
rechten u heeft.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij het aangaan van een lidmaatschap vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:
-

voor- en achternaam
geslacht
geboortedatum
adres
telefoonnummer
e-mailadres
bankrekeningnummer
tenaamstelling bankrekeningnummer

Gedurende het lidmaatschap verwerken we ook de volgende gegevens:
-

lidnummer
bezoekregistratie
soort abonnement
betalingsverloop

Doel van de verwerking:
- het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst / ledenadministratie
Toegang tot / ontvangers van deze persoonsgegevens:
- medewerkers van de ledenadministratie
- de beheerder van het ledenadministratieprogramma
- de verwerker van de financiële administratie
Van judoka’s verwerken we ook de volgende gegevens:
-

lidnummer Judo Bond Nederland
graduatie (band)
gewicht
toernooiuitslagen

Doelen van de verwerking:
- deelname aan toernooien / trainingsstages / examens
- verslaggeving toernooien / trainingsstages / examens
Toegang tot / ontvangers van deze persoonsgegevens:
-

medewerkers van de toernooiorganisatie
trainers / coaches
begeleiders
examencommissies

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Deze gegevens kunnen de volgende informatie bevatten:
- gegevens over uw gezondheid
- gegevens over uw gewicht
- gegevens over uw trainingsdoelen
- gegevens uw behaalde resultaten
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar (wij verwerken alleen persoonsgegevens
van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven
door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger)
Doelen van de verwerking:
- het uitvoeren van de overeenkomst
- het maken en begeleiden van een voedingsprogramma
- het maken en begeleiden van een trainingsprogramma
Toegang tot / ontvangers van deze persoonsgegevens:
- de ledenadministratie
- de instructeurs
Beeldmateriaal en content
In de sportschool en bij evenementen kunnen er foto’s en/of filmopnames worden
gemaakt. Deze beelden kunnen worden gebruikt op onze website en social-media
kanalen.
Doelen:
- promotie van de sportschool
- verslaggeving wedstrijden
Voor privacygevoelige opnames, waarbij een persoon herkenbaar in beeld is, zullen wij
altijd toestemming aan u vragen middels het daarvoor bestemde toestemmingsformulier.
Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
- u hiervoor toestemming geeft
- de doorgifte geschiedt aan een door Sportinstituut Schiedam voor de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden ingeschakelde derden, met welke Sportinstituut
Schiedam een overeenkomst heeft gesloten
- Sportinstituut Schiedam op grond van een wettelijke plicht gehouden is
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht de Sportinstituut Schiedam te verzoeken om inzage in uw
persoonsgegevens (tenzij de Sportinstituut Schiedam op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen)

en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij
een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd
worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de
betreffende gegevens van ons hebben ontvangen.
Beveiliging persoonsgegevens
Sportinstituut Schiedam treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige
verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw
gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Cookies / Websitebezoek
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt
meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt
opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van
onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien
hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
De website van Sportinstituut Schiedam maakt geen gebruik van tracking cookies, maar
enkel van (noodzakelijke) functionele cookies en analytische cookies.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van
toepassing op de website van Sportinstituut Schiedam. Andere websites kunnen hun
eigen privacybeleid hanteren. Sportinstituut Schiedam raadt u aan om voor het gebruik
van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te
raadplegen.
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Sportinstituut
Schiedam wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via email: info@sportinstituutschiedam.nl
Wijziging van het privacybeleid
Sportinstituut Schiedam past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date
te houden. Op onze website www.sportinstituutschiedam.nl zal steeds de meest recente
versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Sportinstituut Schiedam raadt u
dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze Privacyverklaring is
bijgewerkt op 13-08-2018.

