
Privacyverklaring Hondentrainingsgroep  
de Goede Combinatie 

Zoetermeer

Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie, gevestigd (trainingslocatie) aan van 
Doornenplantsoen 20 2722 ZA Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: 
http://www.degoedecombinatie.nl

Postbus 6018

2702 AA Zoetermeer 

06 1114 0865


Peter Schoenmakers is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondentrainingsgroep de 
Goede Combinatie zij is te bereiken via peter@degoedecombinatie.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij je inschrijving.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voorletters en/of voornaam

Achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Foto’s

IP-adres (bij gebruik van het gastenboek op de website)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of trainingsgroep heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook 
aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd 
bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degoedecombinatie.nl, dan verwijderen wij 
deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen:


Verzenden van nieuwsberichten

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de trainingen of overige activiteiten 
van de hondentrainingsgroep uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen in de trainingen van of overige activiteiten van de 
hondentrainingsgroep

Foto’s voor het ‘opleuken’ van de website en het geven van beeldimpressies van 
evenementen van de hondentrainingsgroep, waarbij vaak groepsfoto’s worden gebruikt, 
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maar ook één op één foto’s zoals bij de examens. Deze foto’s laten wij ook zien tijdens de 
diploma-uitreiking of in presentaties van de hondentrainingsgroepGeautomatiseerde 
besluitvorming


Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie neemt geen geautomatiseerde besluiten. Het gaat 
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat 
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie) 
tussen zit. Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie gebruikt de volgende 
computerprogramma's of -systemen:


Website in ‘Wordpress’ (laatste versie). Deze wordt gebruikt om mensen via het internet te 
informeren over onze activiteiten en warm te laten lopen voor het volgen van cursussen.

Plugins 
Ninja Forms: Om via de website te kunnen inschrijven maken wij gebruik van van een Plugin ‘Ninja 
Forms’. Deze plugin verzend een formulier via de mail naar ons secretariaat.

Events Made Easy: Via de website laten wij zien welke evenementen wij hebben via de plugin 
‘Events Made Easy’. Voor sommige kan je je inschrijven (RSVP). Van de deze inschrijving wordt 
een registratie bijgehouden in de plugin.

Gallery Manager Pro: Om foto’s op de website beschikbaar te krijgen maken wij gebruik van de 
plugin ‘Gallery Manager Pro’. Hierbij is het voor bezoekers mogelijk om commentaar achter te 
laten bij de foto’s. Zodra deelnemers aangeven dat zij geen beeldmateriaal op de website willen 
hebben, wordt hier vooraf rekening mee gehouden (bij het maken van foto’s) en indien mensen 
toch een foto van zichzelf vinden, wordt deze direct door ons verwijderd.

Gwolle Gastenboek: In het gastenboek kan iedere bezoeker van de website een bericht 
achterlaten. Dit bericht wordt pas gepubliceerd als dit door een teamlid is beoordeeld. Om een 
bericht achter te kunnen laten moet je minimaal een (fictieve)naam en je mailadres opgeven 
hierdoor is het mogelijk je berichten te zenden als anderen op je berichtje hebben gereageerd. 
Daarnaast wordt hierbij om veiligheidsredenen je IP-adres vastgelegd. Dit kan ons helpen om 
misbruik te voorkomen.

 
Online systeem

SportEasy met ingang van 2022-2 maken wij gebruik van een online systeem SportEasy. In dit 
systeem slaan wij de door jou verstrekte gegevens op zoals;


Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres 

Gegevens van de hond


In het systeem zijn voor andere cursisten in jouw groep alleen je naam te zien. 
Wij gebruiken je gegevens om je presentie tijdens de lessen vast te leggen en de voortgang van 
de groep bij te houden.

De privacy statement van SportEasy is vertaalt naar het Nederlands en als bijlage bij dit document 
opgenomen.


Systeem secretariaat* 
Het secretariaat maakt gebruik van een PC met besturingssysteem Windows10 (automatische 
updates) beveiligd met wachtwoord en achter een Firewall.
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Vanaf de website worden berichten en inschrijvingen via de mail bevestigd aan het secretariaat. 
Die maakt hiervoor gebruik van Microsoft Outlook.  
De gemailde gegevens worden verwerkt in Microsoft Office Excel waarbij de naam en het 
telefoonnummer van de cursist in een presentielijst worden gezet. Deze lijsten worden gedeeld 
met het team en geprint om presentie van cursisten bij te kunnen houden tijdens de lessen. Naam 
van de cursist wordt ook gebruikt op het examenformulier dat voor elke examinator fysiek 
aanwezig is tijdens de examens, om de puntentelling op bij te houden. Alle geschreven 
formulieren gaan mee naar het secretariaat waar deze in Microsoft Word worden verwerkt tot een 
diploma en cijferlijst. Deze worden geprint en na ondertekening uitgereikt aan de cursist.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens

Soort	 	 : 	 Inschrijving (digitaal)

Bewaartermijn	: 	 Bestaanstijd trainingsgroep

Reden	 	 :	 Om (oud)cursisten te kunnen informeren over belangrijke evenementen 	 	
	 	 	 zoals jubilea (worden niet up-to-date gehouden) 

Soort	 	 : 	 Inschrijving (fysiek (papier))

Bewaartermijn	: 	 Maximaal 2 jaar

Reden	 	 :	 Om omzettingen in cursussen of herplaatsingen mogelijk te maken. Hierop 	
	 	 	 gaat bewaartermijn niet opnieuw in


Soort	 	 :	 IP-adres

Bewaartermijn	:	 Zolang de plugin (Gwolle Gastenboek) in gebruik is 

Reden	 	 :	 Om misbruik van berichtenverkeer over de website tegen te gaan

                        

Soort	 	 : 	 Examenformulieren, uitslagen, diploma’s en cijferlijsten 

Bewaartermijn	: 	 Maximaal totdat iedereen zijn diploma met cijferlijst heeft gekregen

Reden	 	 :	 Iedereen krijgt het origineel van zijn diploma en cijferlijst. Deze zijn dan ook 	
	 	 	 NIET door ons TE REPRODUCEREN ! 
	 	 	 Niet uitgereikte diploma’s en cijferlijsten worden door ons per post 	 	
	 	 	 verzonden (tenzij op uw verzoek anders) en zijn vanaf dan ook niet meer 		
	 	 	 reproduceerbaar.


Delen van persoonsgegevens met derden 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie verstrekt uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld foto’s 
via de website) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Binnen het team worden de door 
jou gedeelde gegevens gedeeld om tijdens de lessen bijvoorbeeld presentie te kunnen 
vaststellen, of te informeren naar bijvoorbeeld afwezigheid. Voor het delen wordt gebruik gemaakt 
van interne mailadressen. 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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. 
En analytische cookies 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.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hondentrainingsgroep 
de Goede Combinatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij 
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een 
computerbestand, naar jou of een ander te sturen. 


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 
jouw persoonsgegevens sturen naar info@degoedecombinatie.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie 
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie 
wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Hondentrainingsgroep de Goede Combinatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus 
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
met ons secretariaat via info@degoedecombinatie.nl


* [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] 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Bijlage 1 

Privacy Statement SportEasy (vertaling vanuit het Engels)


In het kader van haar bedrijfsvoering en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is 
SportEasy verplicht om persoonsgegevens van haar Gebruikers te verzamelen en te verwerken. 
Het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun gegevens door SportEasy gebeurt op basis van 
de toestemming van de Gebruiker (de Goede Combinatie of ‘de Organisatie’) in verband met het 
gebruik van het Platform.


Dit privacybeleid, uitgevoerd door SportEasy, is bedoeld om Gebruikers uitgebreide, 
samengevatte informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens door 
SportEasy.


SportEasy hecht bijzonder veel belang aan het beschermen van de privacy van gebruikers en de 
vertrouwelijkheid van hun persoonlijke gegevens, en stemt er daarom mee in om gegevens te 
verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en in het bijzonder Wet 
nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en individuele 
vrijheden (de "Wet Informatique et Liberté"), en Europese Verordening (EU) nr. 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens (AVG).


Wat SportEasy verzamelt en waarom 

Verplichte persoonsgegevens voor het gebruik van het Platform


SportEasy verzamelt persoonsgegevens die verplicht zijn om Gebruikers in staat te stellen ons 
Platform te gebruiken. Deze informatie wordt aan ons verstrekt bij het aanmaken van een 
gebruikersaccount:


• Achternaam

• Voornaam

• E-mail

• Rol: dit kan "coach", "speler", "occasionele speler", "speler-coach", "vriend", "ouder" of 

"clublid" zijn

• Met deze gegevens kan de Gebruiker worden geïdentificeerd op SportEasy, in zijn/haar 

Organisatie (team, club, enz.), zodat hij/zij optimaal gebruik kan maken van ons Platform.


Niet-verplichte persoonsgegevens voor het gebruik van het Platform 

SportEasy verzamelt persoonsgegevens die niet verplicht zijn om Gebruikers in staat te stellen 
ons Platform te gebruiken.


De aard van een deel van deze gegevens wordt door SportEasy bepaald en gestandaardiseerd.
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Deze gestandaardiseerde gegevens kunnen op elk moment aan ons worden verstrekt tijdens het 
gebruik van ons Platform:


• Bijnaam

• Telefoon

• Geboortedatum

• Rol als ouder: de ouder kan een "vader", "moeder", "familie" of "andere" zijn

• Maat

• Gewicht

• Positie: positie-opties variëren afhankelijk van de sport die wordt gespeeld

• Jaar van aankomst

• Licentienummer

• Rugnummer

• Andere niet-verplichte, niet-gestandaardiseerde gegevens kunnen door SportEasy worden 

verzameld en opgeslagen. De aard van deze gegevens kan vrij worden bepaald door een 
"coach" of een Beheerder van de Organisatie waarvan de Gebruiker lid is op SportEasy 
(voorbeelden: shirtmaat, postadres).


Deze niet-verplichte gegevens, ongeacht of deze gestandaardiseerd zijn of niet, zijn niet zichtbaar 
buiten het gebied van de Organisatie en worden alleen gebruikt om het interne beheer en de 
communicatie binnen de Organisatie te vergemakkelijken.


Automatisch verzamelde gegevens bij gebruik van SportEasy 

Gegevens worden automatisch verzameld wanneer Gebruikers SportEasy gebruiken, zowel op 
onze Site als op onze App.


Hier is een niet-limitatieve lijst van deze gegevens:


• Geschiedenis van aan- en afwezigheid bij evenementen

• Individuele sportstatistieken

• Verzonden en ontvangen berichten

• Pagina's en inhoud bekeken

• Links waarop de gebruiker heeft geklikt

• Deze gegevens worden alleen gebruikt om de gebruikerservaring van SportEasy te 

optimaliseren en te verbeteren.


Technische data 

Technische gegevens die informatie kunnen bevatten over URL's, cookiegegevens, het IP-adres 
van de Gebruiker, apparaat- of browsertypes die door de Gebruiker worden gebruikt om toegang 
te krijgen tot of verbinding te maken met het Platform, en de versie van de App, worden ook 
opgeslagen en gebruikt.


Het stelt ons in staat om problemen op te lossen waarmee onze gebruikers worden 
geconfronteerd, de interface en prestaties van het platform te verbeteren en kwaadaardig gedrag 
(fraude, phishing, spam, enz.) op te sporen.
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Persoonsgegevens over kinderen 

Een gebruikersaccount kan worden gekoppeld aan andere "ouder"-accounts. SportEasy kan 
persoonlijke gegevens (verplicht of niet-verplicht) over kinderen verzamelen van de Gebruiker die 
optreedt als wettelijke voogd voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid.


Als de kinderen wettelijk in staat zijn toestemming te geven voor het verzamelen van hun 
gegevens, stemt de Gebruiker die optreedt als wettelijke voogd ermee in om hun toestemming te 
verkrijgen alvorens de persoonlijke gegevens te verstrekken.


Betaalgegevens 

We slaan geen betalingsinformatie op wanneer een Beheerder zijn/haar Organisatie abonneert op 
SportEasy of betaalt om toegang te krijgen tot het Platform.


Voor meer veiligheid wordt het rechtstreeks verzonden en beheerd door onze 
betalingsdienstaanbieders:


• Adyen in geval van betaling op de Site per creditcard of automatische incasso

• Adyen en Paypal, in geval van betaling via PayPal

• Apple bij betaling via de iOS App

• Google bij betaling via de Android App

• Cookies


SportEasy maakt gebruik van cookies waarmee de Gebruiker kan inloggen op het Platform, het 
publiek van de Site of App kan meten of de ervaring van de Gebruiker kan aanpassen.


Noodzakelijke cookies voor het browsen op de Site 

Deze cookies zijn nodig om de SportEasy Site te laten functioneren. Hiermee kunnen de 
belangrijkste functies van de site worden gebruikt. U kunt ze weigeren en verwijderen met behulp 
van uw browserinstellingen, maar uw gebruikerservaring kan hierdoor worden beïnvloed.


Functionele cookies 

Deze cookies maken het mogelijk om de gebruikerservaring aan te passen.


Analytische cookies 

Deze cookies maken het mogelijk om het gebruik en de prestaties van het Platform te kennen en 
de werking ervan te verbeteren door analyses uit te voeren op geanonimiseerde rapporten.


Advertentiecookies 
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Met deze cookies kunnen advertenties van derden en andere inhoud worden weergegeven die u 
doorverwijst naar websites van derden.


SportEasy heeft geen controle over of is niet verantwoordelijk voor inhoud en privacypraktijken 
van derden. Als een Gebruiker op een advertentie of link van een derde partij klikt, verlaat hij/zij 
het SportEasy Platform en vallen de verstrekte persoonlijke gegevens niet onder dit Beleid. We 
moedigen elke Gebruiker aan om het privacybeleid van deze derde partijen te lezen om te weten 
te komen hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt.


Hoe worden de gegevens verzameld? 

De gebruiker stuurt ons de gegevens rechtstreeks


Door ons Platform (Site of App) te gebruiken, wordt een Gebruiker gevraagd om ons persoonlijke 
gegevens (verplicht of niet-verplicht) en technische gegevens te sturen, namens zichzelf of 
namens een kind voor wie hij/zij de wettelijke voogd.


Dit is met name het geval wanneer een Gebruiker ons Platform gebruikt, formulieren invult (zoals 
het registratieformulier), deelneemt aan een van onze spellen, prijsvragen, promotionele 
aanbiedingen, onderzoeken of enquêtes, contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of andere 
manieren om contact met ons op te nemen. communicatie, of wanneer hij/zij ons op de hoogte 
stelt van een probleem.


Het staat de Gebruiker vrij om deze gegevens direct te wijzigen of te verwijderen of om hiervoor 
contact met ons op te nemen.


Een andere gebruiker stuurt ons gegevens over u 

Bij gebruik van SportEasy kan een andere Gebruiker die de beheerder, "coach" of "speler-coach" 
is van een organisatie waarvan u lid bent, ons gegevens sturen (verplicht of niet-verplicht) over u 
of een kind van wie u de wettelijke voogd.


Dit is met name het geval wanneer een beheerder of coach je uitnodigt om lid te worden van hun 
organisatie op SportEasy. Deze persoon kan een aantal van uw gegevens vooraf invullen: 
achternaam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.


Het staat elke Gebruiker vrij om deze gegevens rechtstreeks te wijzigen of te verwijderen of om 
hiervoor contact met ons op te nemen.


Een partner stuurt ons gegevens over de Gebruiker 

Sommige van onze Partners, met wie een Gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens al deelt in 
overeenstemming met hun eigen privacybeleid, kunnen ons gegevens over hem/haar sturen.


Dit is met name het geval wanneer een Partner die Gebruiker uitnodigt om gebruik te maken van 
het SportEasy Platform in het kader van de overeenkomsten die de Gebruiker elders met die 
Partner heeft.
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Een niet-limitatieve lijst van huidige Partners:


• Le Five

• Madewis

• Het staat elke Gebruiker vrij om deze gegevens rechtstreeks te wijzigen of te verwijderen of om 

hiervoor contact met ons op te nemen.


Cookies 

SportEasy gebruikt het toestemmingsbeheerplatform (CMP) van DIDOMI om de toestemming van 
de gebruiker met betrekking tot cookies te verzamelen en op te slaan.


Het SportEasy Platform maakt gebruik van Google Analytics om anonieme gebruiksrapporten te 
genereren die worden gebruikt om de dienstverlening aan de Gebruiker te verbeteren.


Waar worden deze gegevens opgeslagen? 

Het SportEasy Platform wordt momenteel gehost in Frankrijk bij Scaleway, Amazon Web Services 
en Google Cloud Platform bij Europese datacenters. De infrastructuur wordt beheerd in 
samenwerking met het Franse bedrijf Synalabs.


Bescherming van persoonsgegevens 

SportEasy stemt ermee in om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen met 
technische middelen en veiligheidsmaatregelen en deze alleen te gebruiken voor de duur en voor 
de doeleinden die nodig zijn.


Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. We hebben verschillende 
beleidsregels geïmplementeerd, waaronder coderings-, toegangs- en bewaarbeleid om 
ongeautoriseerde toegang en onnodige bewaring van persoonlijke gegevens op onze systemen te 
voorkomen.


Om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren, mag de Gebruiker nooit zijn/haar 
wachtwoord aan iemand anders geven. Indien de Gebruiker meent dat zijn/haar wachtwoord niet 
meer veilig is, moet hij/zij dit onmiddellijk wijzigen. We raden u aan om een veilig, uniek 
wachtwoord te gebruiken, de toegang tot uw computer, telefoon en webbrowser te beperken en 
uit te loggen na gebruik van het Platform.


SportEasy zal eventuele privacykwesties die door de Gebruiker onder haar aandacht worden 
gebracht onmiddellijk onderzoeken en aanpakken en zal de Gebruiker tijdig op de hoogte stellen 
van de status van het verzoek.


Overdracht van persoonsgegevens 

SportEasy gaat ermee akkoord dat de persoonsgegevens van de Gebruiker niet worden 
overgedragen aan, verhuurd aan of uitgewisseld met derden.
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Deze verbintenis omvat de gegevens die eerder in de volgende secties werden gepresenteerd:


Verplichte persoonsgegevens voor het gebruik van het Platform

Niet-verplichte persoonsgegevens voor het gebruik van het Platform

Automatisch verzamelde gegevens bij gebruik van SportEasy

Technische data

Persoonsgegevens over kinderen

Betaalgegevens

Houd er echter rekening mee dat we ons het recht voorbehouden om gegevens aan derden te 
verstrekken in een volledig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm, d.w.z. in een vorm waarin 
de gebruiker op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd.


Uitzonderlijke openbaarmaking aan derden 

SportEasy kan de persoonsgegevens van de Gebruiker bekendmaken aan wettelijk 
geautoriseerde organisaties en autoriteiten voor zover openbaarmaking vereist of toegestaan is 
door de wet, of wanneer SportEasy dit nodig of gepast acht om te voldoen aan toepasselijke 
wetten en andere regelgeving, of om de rechten van de Gebruiker te beschermen of te verdedigen 
of die van zijn werknemers, klanten of andere personen.


SportEasy kan de persoonsgegevens van een Gebruiker aan derden verstrekken in het geval van 
een opdracht, overdracht van activa, reorganisatie of liquidatie. SportEasy zal dan elke Gebruiker 
informeren of zijn/haar persoonsgegevens onder een ander privacybeleid vallen.


Ten slotte kunnen de verzamelde persoonlijke gegevens eventueel worden doorgegeven aan 
derden die contractueel aan SportEasy zijn gekoppeld voor de uitvoering van uitbestede taken die 
nodig zijn voor het beheer van het account van de gebruiker of het platform.


De rechten van de gebruiker 

De Gebruiker kan zijn/haar rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar 
contact@sporteasy.net of een brief naar het volgende adres:


SportEasy – Privacybeleid

6, rue Claude Farrère 75016 Parijs, Frankrijk


In geval van een geschil kan de Gebruiker een klacht indienen bij de CNIL (Franse 
Gegevensbeschermingsautoriteit) waarvan de contactgegevens te vinden zijn op http://
www.cnil.fr.


Recht om toestemming in te trekken 

De Gebruiker kan op elk moment zijn/haar toestemming voor de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens intrekken. 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Recht van bezwaar 

De Gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens. Indien de Gebruiker dit recht uitoefent, zal SportEasy de verwerking van de 
betreffende gegevens staken, tenzij SportEasy legitieme, dwingende redenen kan rechtvaardigen 
die prevaleren boven de fundamentele rechten en vrijheden van de Gebruiker, of zijn recht op 
voortzetting van de verwerking kan aantonen om zijn rechten vast te stellen, uit te oefenen of te 
verdedigen. rechten in de rechtbank. De Gebruiker kan echter te allen tijde bezwaar maken tegen 
de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.


Recht op overdraagbaarheid 

Indien van toepassing kan de gebruiker verzoeken om de verstrekking van zijn/haar 
persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat of om 
de overdracht van zijn/haar persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als 
de verwerking is gebaseerd op zijn/haar toestemming of de uitvoering van een overeenkomst en 
de verwerking in kwestie is geautomatiseerd.


Rechten op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van 
persoonsgegevens 

Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft de Gebruiker de volgende rechten:


• een recht van toegang

• een recht op rectificatie

• een recht op uitwissing

• een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

• een recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens na zijn/

haar overlijden


De Gebruiker kan zijn/haar persoonlijke gegevens ook op elk moment wijzigen door in te loggen 
op zijn/haar Account op www.sporteasy.net, of al zijn/haar gegevens verwijderen door te klikken 
op "verwijder mijn account".


Afmelden voor communicatie 

De Gebruiker kan zich afmelden voor communicatie met betrekking tot nieuws over SportEasy of 
SportEasy Partners door op de uitschrijflink in elk van die communicaties of rechtstreeks op het 
Platform te klikken. 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Bewaartermijn gegevens 

SportEasy bewaart de gegevens voor een periode van maximaal drie (3) jaar vanaf de laatste keer 
dat de Gebruiker inlogt op zijn/haar Account op het Platform, tenzij de Gebruiker om verwijdering 
verzoekt.


SportEasy kan binnen drie (3) maanden voor het verstrijken van de bewaartermijn van drie (3) jaar 
voor zijn/haar persoonsgegevens opnieuw contact opnemen met de Gebruiker om zijn/haar 
toestemming te verkrijgen of om zijn/haar gegevens niet langer te bewaren. gegevens.


Wijzigingen in het privacybeleid 

SportEasy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid om te 
voldoen aan wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving.


Als dit Beleid verandert, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door middel van passende 
kennisgevingen, bijvoorbeeld door een kennisgeving op het Platform te plaatsen of door u een e-
mail te sturen. Het is mogelijk dat wij u van tevoren op de hoogte stellen van deze wijzigingen.


Neem contact met ons op 

Bedankt voor het lezen van ons privacybeleid.


Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor 
gegevensbescherming per e-mail op contact@sporteasy.net of stuur een brief naar:


SportEasy – Privacybeleid

6, rue Claude Farrère 75016 Parijs, Frankrijk


Nous esperons que vous apprécierez SportEasy !

Wij hopen dat je gaat genieten van SportEasy !
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