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Privacybeleid website SSL - Stichting Sportbevordering Leeuwarden
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze site en zorgen ervoor dat de eventuele persoonlijke informatie die je
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting Sportbevordering Leeuwarden (hierna te noemen SSL) verwerkt persoonsgegevens van leidsters, begeleidsters,
vrijwilligers en de deelnemende dansgroepen in de eigen administratie. Niet alleen voor de noodzakelijke doeleinden
m.b.t. de voorstellingen, maar ook voor bijzondere gebeurtenissen en bij calamiteiten. Dit op grond van wettelijke en
maatschappelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen.
Verder verwerken we IP-adressen om er voor te zorgen dat onze website goed functioneert en wordt beschermd tegen
kwaadwillenden.
Delen met anderen
We verstrekken persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke uitspraak zijn
verplicht en/of je ons daar expliciet toestemming voor geeft.
Persoonsgegevens die wij verwerken
SSL verwerkt en beheert persoonsgegevens, omdat deze zelf aan ons zijn verstrekt via het inschrijvingsformulier of ander
medium. Wij verwerken mogelijk de volgende gegevens van de verenigingen, leidster(s), vrijwilligers en groepen:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Telefoonnummers
• E-mailadressen
Hoe lang we gegevens bewaren
SSL bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens
worden verzameld. Na realisatie van de doelen worden de gegevens die niet meer van belang zijn weer verwijderd.
Cookies en soortgelijke technieken
Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of
smartphone. Op de site van SSL worden alleen cookies van Google verwerkt. Deze cookies zijn niet direct gekoppeld aan
een naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar is alleen om het gebruik van onze site te kunnen evalueren. Met die
gegevens zorgen wij voor verbetering van de functionaliteit en optimalisering van onze website. Voor functionele cookies is
geen toestemming van de gebruiker nodig.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om eigen (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor terecht
bij SSL en wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een week, op je verzoek reageren.
Met het bezoeken en verder gebruiken van onze site ga je akkoord met het bovenstaande. Bedankt voor je medewerking
en begrip. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze site, neem dan gerust contact op met SSL via telefoon of mail.
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