Privacyverklaring Dagelet Sport
Dagelet Sport (DS) verwerkt persoonsgegevens als in deze verklaring beschreven. De
verwerkingsverantwoordelijke is Dokus Dagelet.
DS behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen van de verklaring geschieden door middel van kennisgeving op onze website.
Persoonsgegevens verwerkt door DS
DS verwerkt persoonsgegevens van personen die bij DS een sport-abonnement heeft. Er
worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn
tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Het gaat om naam,
voornaam, mail-adres, telefoonnummer en woonadres. DS gebruikt de ontvangen
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen en altijd
met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
Grondslag verwerking
DS verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de
onderstaande voorwaarden is voldaan:
•

de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

•

de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op
de verwerkingsverantwoordelijke rust;

•

de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van het werk van DS als
sportinstructeur;

•

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de
belangen of de grondrechten van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Doel van de verwerking
DS verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van het werk als sportinstructeur. Daarnaast
worden gegevens gebruikt om (potentiële) sporters van gevraagde informatie te voorzien,
contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsberichten of uitnodigingen
voor evenementen), en in het kader van facturatie. Er worden geen persoonsgegevens met
derden gedeeld voor commerciële doeleinden.
Bewaartermijnen
DS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende
gegevens worden vernietigd en, zoveel als mogelijk, gewist van het IT-systeem van DS.
Rechten van betrokkenen
U kunt bij DS een verzoek indienen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u
verwerken in een computerbestand. DS zal alleen verzoeken in behandeling nemen als een

dergelijk verzoek van de betrokkene zelf afkomstig is en als beantwoording van dat verzoek
zwaarder weegt dan de belangen van een of meer betrokkenen.
U kunt een verzoek tot of een klacht over inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dokusdagelet.nl
Beveiliging van persoonsgegevens
Minderjarigen
DS verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16
jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
Contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke is Dokus Dagelet, gevestigd aan De Deurloostraat 97,
1078 HW Amsterdam. U kunt mij bereiken onder het telefoonnummer: 06-24229469 of via
info@dageletsport.nl. Contactpersoon voor de AVG is Dokus Dagelet.
***

