Privacyverklaring Tennisschool Stoyanov & Bacheva
Hartelijk dank voor het gebruik maken van onze dienst. Om je onze dienst – het geven
van professionele tennistrainingen op zowel recreatief als competitief niveau in groepsen privé verband – zo goed mogelijk te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij van
jou persoonsgegevens verwerken. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij
ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waardoor je privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, wordt in deze privacy verklaring toegelicht. Mocht je na het lezen
van onze privacy verklaring nog vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, voor welke doeleinden en hoe lang
wij bewaren ze?
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens van jou die wij echt nodig hebben. Welke
persoonsgegevens dit zijn, waarom en voor hoe lang wij ze bewaren lees je hieronder.
1.1. Nieuwsbrieven en tennis-events
Voor het toesturen van onze nieuwsbrieven en ook van uitnodigingen voor tennisevents verwerken wij het e-mailadres. Wij verwerken dit persoonsgegeven, omdat je
hier toestemming voor hebt gegeven. Indien je het ontvangen van onze nieuwsbrieven
en of van uitnodigingen voor een tennis-events niet meer op prijs stelt, kun je je gegeven
toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken. Dit gegeven wordt dan direct
door ons geblokkeerd. Je kunt je toestemming intrekken door ons een e-mail te sturen
naar het onderstaande e-mailadres. Dit persoonsgegeven wordt zonder tegenbericht
van jouw kant binnen 1 maand door ons verwijderd.
1.2. Overeenkomst
Voor het (via onze website) inschrijven voor het volgen van onze tennistrainingen –
verder vormgegeven door een overeenkomst – verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens (verzendgegevens), geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, factuurgegevens (wanneer deze afwijken van de verzendgegevens). Wij verwerken
deze persoonsgegevens, omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van
de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan. Je bent verplicht ons deze gegevens te
verstrekken. Doe je dat niet, dan is het niet mogelijk om de overeenkomst met je aan te
gaan en kun je geen tennistrainingen bij ons volgen. Wij bewaren je gegevens zolang je
gebruik maakt van onze diensten en zullen deze na 3 maanden verwijderen na het vervallen van het doeleinde met dien verstande dat de Algemene Wet inzake Rijksbelasting

nog wel verplicht voorschrijft om betalingsgegevens gedurende 7 jaar te bewaren voor
de Belastingdienst.
2. Aan wie dragen wij je gegevens over
Indien noodzakelijk voor het bereiken van de genoemde doeleinden, zullen wij persoonsgegevens overdragen aan derden.
Als omstandigheden dat noodzakelijk achten, dan kunnen wij voor het geven van tennistrainingen gebruik maken van diensten van derden. Daarbij zullen wij voor het continueren van een goede dienstverlening voor zover nodig gegevens overdragen.
Indien je persoonsgegevens worden overgedragen aan derden dan wel aan derden die in
opdracht van ons als verwerker zullen optreden, dan zullen wij aan de wettelijke vereisten voldoen die gelden bij overdracht van persoonsgegevens aan derden (bijv. door
middel van het afsluiten van een verwerkingsovereenkomst). Wij zullen te nimmer persoonsgegevens overdragen aan derden die niet compliant zijn met de AVG.
3. Hoe kun je gebruik maken van je rechten?
Onder de AVG heb je de volgende rechten: inzagerecht, recht op rectificatie, recht op
gegevens verwijdering, recht op verwerkingsbeperking, recht op bezwaar, recht op
overdraagbaarheid van gegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor een toelichting kan de website van de Autoriteit geraadpleegd worden: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wil je gebruik maken van je rechten of heb je een vraag, dan kun je contact met ons opnemen door middel van een e-mail te sturen naar lubachi@hotmail.com.

