Uw privacy is voor ons belangrijk. Zo gaan wij met Persoonsgegevens om die wij verwerken
Sportstudio De Boer verwerkt persoonsgegevens over jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat jij deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Voor- en achternaam
IBAN rekeningnummer

Sportstudio De Boer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

Het afhandelen/ incasseren van lidmaatschappen
Het verzenden van onze nieuwsbrief
Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om informatie te verstrekken
Jou te informeren over wijzigingen over onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren:
•

Jouw gegevens zullen bewaard blijven in verband met de statistieken, ook na uitschrijving

Delen met anderen:
•

Sportstudio De Boer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter
beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
•

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, je
kunt een hiervoor een verzoek sturen naar sportstudiodeboer@gmail.com. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij hiervoor een kopie van je
rijbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie je foto en
BSN zwart te maken.

Sportstudio De Boer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Sportstudio De Boer gebruikt alleen technische en functionele cookies ( wordpress cookies ) om de
website te verbeteren en analytische cookies ( google analytics ) die geen inbreuk maken op je
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van je browser verwijderen.
Deze versie van onze privacyverklaring is van mei 2018 en wordt geupdate indien hier aanleiding toe
is

