Sport is Plezier
Privacyverklaring
00.

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop Sport is Plezier met uw
persoonsgegevens omgaat en hoe deze worden verzameld. Zo wordt uitgelegd waar uw
gegevens opgeslagen liggen en voor welke doeleneinden uw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik
kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is
daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Sport is Plezier is verantwoordelijk
voor de wijziging van deze privacyverklaring.

01.

Sport is Plezier

U leest op dit moment de privacyverklaring van Sport is Plezier. Sport is Plezier is een bedrijf wat
zich richt op de motorische- en sportontwikkeling van peuters- en kleuters in de omgeving van
Leidsche Rijn. Sport is Plezier biedt deze peuter- en kleutersport lessen aan in diverse gymzalen
waarbij ouders het gehele uur aanwezig zijn om hun kinderen te ondersteunen.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Sport is Plezier verzameld worden. Denk hierbij aan het
aanvragen van een proefles bij ons bedrijf. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan
wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Als het voor u niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Sport is Plezier, neemt u
dan gerust contact op! Dat kan via: info@sportisplezier.nl

02.

Doelstelling gegevens

Er wordt voor een aantal doeleinde persoonsgegvens verzameld door Sport is Plezier. Deze
worden hieronder toegelicht.

1. Adresgegevens facturatie;
Wanneer u het proefles formulier van Sport is Plezier invult, wordt u gevraagd naar een aantal
specifieke gegevens. Deze gegevens gebruikt Sport is Plezier ten eerste om in onze administratie
te zetten. Mocht u graag een strippenkaart willen aanvragen voor uw zoon/dochter is het
noodzakelijk dat er op de factuur adresgegevens vermeld worden.

2. Het versturen van nieuwsbrieven;
Sport is Plezier stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds bedoelt om u op
de hoogte te brengen van belangrijke zaken. U kunt hierbij denken aan zaken als gymzaal

verandering, nieuwe sportthema’s of belangrijke data die we u vermelden bij bijvoorbeeld vakanties.
Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website
van Sport is Plezier.

3. Snel en adequaat ouders bereiken;
Mocht er bij dringende zaken contact opgenomen worden met ouders over bijvoorbeeld een kind
welke gevallen is of iets dergelijke, dan kan Sport is Plezier gebruik maken van uw telefoonnummer,
welke u ingevuld heeft op de website van Sport is Plezier.

4. Contact opnemen.
Uw gegevens zullen verzameld worden als u het contactformulier invult via de website. In dit
formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een factuur te versturen of
contact op te nemen voor dringende zaken.

03.

Ontvangers

Bij inschrijving voor een proefles vraagt Sport is Plezier om relevante persoonsgegevens, zoals
naam (van zowel ouder als kind), leeftijd van uw kind (e-mail)adres en telefoonnummer, worden
gevraagd. De nieuwsbrief van Sport is Plezier wordt gegenereerd vanuit onze e-mailadres, deze
worden niet op de site www.sportisplezier.nl gezet.
De e-mail van Sport is Plezier wordt gehost bij Mijndomein. Als u contact opneemt via de
formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijndomein
De website en back-ups van de website worden gehost bij Wordpress. Gegevens die u achterlaat
op de website van Sport is Plezier zijn op de servers van Wordpress opgeslagen.

04.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Sport is Plezier maar nooit langer dan nodig is.
De gegevens worden elk jaar in december nagelopen, als u stopt of gestopt bent bij Sport is Plezier,
verwijderen wij uw gegevens direct. Ook de gegevens van de proeflessen die aangevraagd zijn,
zullen in december verwijderd worden als u geen strippenkaart heeft aangevraagd. Nagelaten dat
wanneer wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
1. Het versturen van nieuwsbrieven;
Uw e-mailadres wordt opgeslagen in onze administratie. De opslag van uw gegevens is voor
onbepaalde tijd. U kan uzelf namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de
nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@sportisplezier.nl.
2. Contact opnemen.
Op het moment dat u contact opneemt met Sport is Plezier via mail, dan worden die gegevens die u
meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres,
opgeslagen op de mailserver. Die e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard door
Mijndomein.

05.

Sociale netwerken

Op de website van Sport is Plezier staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals
Instagram en Facebook. Via de knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies
plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de
verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Hiervoor zijn privacyverklaringen
van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

06.

Uw rechten

01. Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Sport is Plezier vastgelegd en
bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Sport
is Plezier, via eerder genoemd e-mailadres. U krijgt dan van ons een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd door een eventuele verhuizing? U heeft
het recht om dit te laten rectificeren door Sport is Plezier. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt
u door ons laten aanpassen door een e-mail te sturen waarbij u aangeeft geen nieuwsbrieven van
Sport is Plezier te willen ontvangen.

03. Recht op wissen van uw gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Sport is Plezier vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het
laten wissen van uw gegevens in onze administratie.

04. Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Sport is
Plezier niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Sport is Plezier uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het
gebruik van uw persoonsgegevens in onze administratie.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@versgemerkt.nl onder toezending van een kopie
id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id.- bewijsnummer en BSN
onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07.

Plichten

Sport is Plezier verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk
een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van onze dienst, peuter- en kleutersport
gymlessen. U ontvangt de factuur voor deelname aan de gymlessen via e-mail. Uw gegevens zullen
nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het
aanbieden van de dienst. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen
versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Sport is Plezier de

betreffende dienst niet aanbieden. Daarnaast verstrekt u ook uw telefoonnummer, mocht er
onverhoopt een dreigende situatie ontstaan, dienen wij snel contact met u op te nemen.
Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Sport is Plezier met anderen dan de
hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal
daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Sport is Plezier behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist
dan wel wanneer Sport is Plezier dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Sport is Plezier te beschermen.
Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
Info@sportisplezier.nl
Edgar Schalkwijk: 06-24 23 28 60 of Samantha Verweij: 06- 18 95 41 09

