Privacy verklaring SenW Bodegraven-Reeuwijk
Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk (hierna: SenW Bodegraven-Reeuwijk) hecht er grote waarde
aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met
de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy.
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen/maken van opmerkingen via het
klantenformulier, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, of van een
andere dienst binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te
verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt.
Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail hebt geplaatst en/of andere diensten binnen de website
hebt aangevraagd, is het mogelijk dat SenW Bodegraven-Reeuwijk uw gegevens gebruikt om contact
met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door SenW
Bodegraven-Reeuwijk in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een
beperkte groep professionals binnen onze organisatie.
SenW Bodegraven-Reeuwijk maakt bij de websites www.senw-br.nl, www.buurtsportcoachbodegraven-reeuwijk.nl gebruikt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 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 wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetnetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Uw persoonlijke gegevens worden door SenW Bodegraven-Reeuwijk indien nodig alleen met uw
toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en
beroepsregels of een rechterlijk bevel. Met deze partijen sluiten wij overeenkomsten waarin wij
afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.
SenW Bodegraven-Reeuwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan
uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een
wettelijke bewaarplicht.
SenW Bodegraven-Reeuwijk, maar ook onze gebruikers, ouders en kinderen vinden het leuk als er
foto’s worden gemaakt tijdens onze activiteiten. Deze foto’s delen wij met digitale kranten, via social
media of gebruiken wij voor marketingactiviteiten op o.a. onze website, posters en flyers. Wilt u niet op
de foto dan kunt u dit bij de inschrijving van de activiteit melden. Staat u ongewenst op een foto? Geef
dit aan ons door per email via privacy@senw-br.nl. Wij verwijderen dan deze foto.
Diverse sportaccommodaties hebben cameratoezicht. Het hoofddoel van het maken van camerabeelden is beveiliging. Daar valt onder: beveiliging tegen inbraak/diefstal/overval, bescherming van de
veiligheid van medewerkers en bezoekers, bescherming van onze eigendommen, vandalisme en
calamiteiten.
Camerabeelden bewaren we niet langer dan 1 week tenzij er vermoeden is van verdachte zaken die
we verder moeten onderzoeken of een wettelijke verplichting. In deze gevallen worden de beelden
langer bewaard.
Als service bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van ons wifi-netwerk in verschillende
accommodaties. Als u gebruik maakt van ons wifi-netwerk, verzamelen wij gegevens van het apparaat
waarmee u inlogt, zoals het MAC-adres ( identificatienummer ) en IP-adres. Maar ook “hostname,
device type, last activity, uptime, connected AP en ESSIS”. Deze gegevens worden alleen door ons
gebruikt om misbruik te voorkomen. We blokkeren de toegang van het apparaat als er illegale
activiteiten plaatsvinden op ons wifi-netwerk.
SenW Bodegraven-Reeuwijk kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van
derden, welke niet door ons worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat
deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. SenW Bodegraven-Reeuwijk
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze
derden en anderen.

SenW Bodegraven-Reeuwijk past deze privacyverklaring aan als dit nodig is. De laatste versie van
onze privacyverklaring vindt u op onze website. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 21-06-2018
versie 1.0
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SenW Bodegraven-Reeuwijk en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt zo’n verzoek sturen naar privacy@senw-br.nl.
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
binnen de website van SenW Bodegraven-Reeuwijk, dan kunt u ook contact opnemen via
privacy@senw-br.nl.

