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PRIVACYBELEID

P R I V A C Y

Jouw privacy is voor De Sporterdammer van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacy wet. Dit houdt in dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat we ze altijd netjes gebruiken. In
deze privacyverklaring lees je hoe er met je persoonlijke gegevens wordt omgegaan. Als je
vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op via info@desporterdammer.nl

De Sporterdammer
Overschieseweg 10A1
3044EE Rotterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Sporterdammer verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de
persoonsgegevens die door De Sporterdammer verwerkt worden:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over je activiteit op onze website
- Informatie nodig voor het geven van een veilige, doelgerichte training

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website
bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De
Sporterdammer kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als je ervan
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@desporterdammer.nl. In dat geval zal
deze informatie verwijderd worden. 
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Waarom wij gegevens nodig hebben
De Sporterdammer verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- U wordt toegevoegd aan de database voor het verzenden van de nieuwsbrief, informatie,
acties en/of onze reclamefolder
- U te informeren over eventuele wijzigingen in onze diensten en producten
- Uw fysieke voortgang te meten en bij te houden in de toekomst, zodat mate van
progressie duidelijk is
- U zekerheid te bieden dat De Sporterdammer zorgvuldig omgaat met uw fysieke klachten 

Hoelang gegevens bewaard worden
De Sporterdammer zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde bijwerken. Deze wijzigingen zullen op onze
website worden geplaatst. Als je gebruik blijft maken van onze diensten nadat wij dit
privacybeleid hebben gewijzigd, is de bijgewerkte versie van toepassing.

Delen met anderen
De Sporterdammer zal je gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die door De Sporterdammer
gebruikt, zijn noodzakelijke voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan met deze gegevens de website verbeterd
worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan
je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@desporterdammer.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een
kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in
deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, wat de strook met nummers
onderaan het paspoort is), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te
maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Sporterdammer zal zo spoedig mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiliging
De Sporterdammer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@desporterdammer.nl.


