Privacyverklaring
SportXperience Leusden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens, welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar op kunt uitoefenen.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.
SportXperience Leusden houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:







uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring;
verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen als daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

SportXperience Leusden is verantwoordelijk voor de verwerking van
uw gegevens
Hebben we het in deze privacyverklaring over ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ dan bedoelen we daarmee:
de stichting SportXperience Leusden, p/a Diakenhove 15, 3834 XR Leusden.
Als SportXperience Leusden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of
contact met ons wilt opnemen, stuur dan een mailtje aan info@SportXperienceleusden.nl.
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De gegevens die we van u verwerken en wat we ermee doen
Persoonsgegevens van bestuursleden, vrijwilligers, medewerkers, partners, sponsoren en leveranciers
worden door SportXperience Leusden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:





administratieve doeleinden;
informatievoorziening, communicatie en uitnodigingen in het kader van de overeenkomst;
uitvoering geven aan de vrijwilligersfunctie (bestuurslid, adviseur);
uitvoering geven aan de arbeids-, sponsor- en/of leveringsovereenkomst.

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als
daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. SportXperience Leusden hanteert de volgende
rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:




na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;
in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
om de wet na te leven (w.o. boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en
verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en
regelgeving).

Verwerking van persoonsgegevens van leerkrachten en/of contactpersonen bij
basisscholen, sportverenigingen en sportopleidingen
Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst van basisscholen, sportverenigingen en
sportopleidingen met SportXperience Leusden (denk aan het maken van groepsindelingen, de planning
van lessen, informatievoorziening en uitnodigingen, facturatie deelname) verwerken wij de voor- en
achternaam, adres- en contactgegevens (telefoonnummer en mailadres) van contactpersonen.
Wij bewaren deze gegevens gedurende de periode van de overeenkomst t/m 1 jaar na opzegging van
de overeenkomst. Daarna worden de gegevens alleen in de financiële administratie bewaard voor
maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van betaalde vrijwilligers (trainers)
Om uitvoering te kunnen geven aan de trainersovereenkomst van vrijwilligers met SportXperience
Leusden en daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen t.a.v. het voeren van een
salarisadministratie, verwerken wij de voor- en achternaam, geboortedatum, bedrijfsnaam van de
organisatie waaraan men verbonden is, bankrekeningnummer, VOG, het contract en de
salarisgegevens van deze vrijwilligers.
Wij bewaren deze gegevens gedurende de contractperiode. Daarna worden de gegevens alleen in de
financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar. De VOG heeft een geldigheidsduur van 3 jaar
en vervalt daarna.

Verwerking van persoonsgegevens van studenten (stagiairs)
Om uitvoering te kunnen geven aan de stage-overeenkomst van studenten met SportXperience
Leusden verwerken wij van deze studenten:


de voor- en achternaam, adres- en contactgegevens (telefoonnummer en mailadres), geslacht,
geboortedatum en –plaats en een VOG t.b.v. het geven van lessen en de examenbeoordeling;
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een rapportage van het ontwikkelingsniveau van de student gedurende de stage t.b.v. de
beoordeling van de stage en het invullen van examenformulieren.

Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de stage-overeenkomst. Daarna worden de
gegevens alleen in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar. De VOG heeft een
geldigheidsduur van 3 jaar en vervalt daarna.

Als u sponsor bent van SportXperience Leusden
Als u sponsor bent van onze stichting hebben we voor de sponsoradministratie en facturatie van de
sponsorbijdrage uw naam, adres, woonplaats, functie, telefoonnummer, e-mailadres nodig. Als de
sponsor een bedrijf of organisatie is verwerken wij alleen de naam, functie, telefoonnummer en het emailadres van onze contactpersoon in deze organisatie. Deze gegevens worden bewaard zolang als
iemand sponsor is van SportXperience Leusden of contactpersoon bij een sponsor.
Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst. Daarna worden de
gegevens alleen in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.

Als u leverancier bent van SportXperience Leusden
Als u diensten of producten levert aan SportXperience Leusden hebben we voor de
inkoopadministratie uw naam adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer, BTW-ID
en bankrekeningnummer nodig. Als de leverancier een bedrijf of organisatie is betreffen deze
gegevens de contactpersoon in deze organisatie.
Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de inkoopovereenkomst. Daarna worden de
gegevens alleen in de financiële administratie bewaard voor maximaal 7 jaar.

Hoe we omgaan met foto’s en video’s
Tijdens lessen, evenementen, bijeenkomsten en toernooien kunnen in opdracht van SportXperience
Leusden foto’s genomen of video’s gemaakt worden waarop leerlingen, docenten, studenten,
begeleiders en toeschouwers voorkomen. Als dit het geval is geven wij dit duidelijk en expliciet aan,
voorafgaand aan de betreffende lessen, evenementen, bijeenkomsten en toernooien. Bovendien
geven wij aanwezigen de gelegenheid om het kenbaar te maken als zij niet gefotografeerd of gefilmd
willen worden. Dat gebeurt in dat geval dan ook niet.
Deze beelden kunnen door ons gebruikt worden voor publicatie op onze website en onze social media.
We maken en publiceren alleen beelden die de sport aangaan en proberen er zoveel mogelijk voor te
zorgen dat alleen beelden worden geplaatst waarvan wij denken dat die voor iedereen leuk zijn.
Als we beelden willen gebruiken voor bijvoorbeeld wervings- of reclamedoeleinden (digitaal of op
papier), dan vragen wij vooraf hiervoor eerst goedkeuring aan de geportretteerden of hun
ouders/verzorgers.
Is er toch een foto of een video op onze website of social media gepubliceerd waarvan u dat liever niet
hebt? Laat het ons dan weten via info@SportXperienceleusden.nl. Wij treffen dan direct maatregelen
om de beelden te verwijderen.
Van onze lessen worden soms videobeelden gemaakt. Het doel van deze beelden is om
beweegprestaties te kunnen verbeteren. Ze worden bewaard voor zo lang als ze bruikbaar zijn voor
dat doel. Ze worden alleen gedeeld met studenten, docenten en begeleiders en niet gepubliceerd.
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Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor
het verzorgen van onze salarisadministratie (Stichting Sportkader Nederland, Haarlem.
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking
verlenen en zijn we verplicht deze gegevens af te geven. Verder kunnen wij persoonsgegevens delen
met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe we uw gegevens beveiligen
Wij hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen:







Het mailsysteem waarin en de hard disks waarop de persoonsgegevens zijn opgeslagen is
beveiligd met een usernaam en wachtwoord en autorisatieprocedure.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
Alle personen die namens SportXperience Leusden van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We bewaren papieren documenten zoals arbeidscontracten en VOG’s in een afgesloten kast.
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Uw rechten
U hebt recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken. U kunt bij ons opvragen welke
gegevens we van u hebben en waarvoor we uw gegevens gebruiken. Ook heeft u het recht om uw
gegevens te laten corrigeren. Dat kan alleen als uw gegevens niet juist zijn.
Verwerken we u gegevens op een manier die u niet wilt dan kunt u daartegen bezwaar maken en ons
vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers
en heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken stuur dan een mail naar info@SportXperienceleusden.nl.
Geef daarbij duidelijk aan waar het u om gaat en wat u van ons vraagt. Wij kunnen u vragen om
legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
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Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit? Dan hebt u ook altijd de
mogelijkheid om een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het privacybeleid
Van tijd tot tijd passen wij ons privacybeleid aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal
steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring te vinden zijn.

Contact
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring, neem dan
contact op met info@SportXperienceleusden.nl.
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