Privacy Statement
U bezoekt de website van Sportservice. Dit Privacy Statement is van toepassing op deze website.
Bij het gebruik van deze website kan door Sportservice en/of door derden informatie over uw gebruik
van deze en andere website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.
Sportservice respecteert de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Toepasselijkheid
Dit Privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers verstrekte
persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik
van de website.
Doeleinden verwerking Persoonsgegevens
Sportservice behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Sportservice verzamelt o.a.
Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij het inschrijven voor door
Sportservice te organiseren evenementen en activiteiten.
Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van het beantwoorden van vragen en het verstrekken
van informatie met inbegrip het uitvoeren van activiteiten op de vergroting van het klantenbestand,
alsmede voor het uitvoeren van de evenementen en activiteiten waarvoor deelnemers zich middels de
website hebben opgegeven.
Contactformulier/inschrijfformulier
Als u het contactformulier dan wel het inschrijfformulier invult, dan worden de gegevens die u aan
Sportservice toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Sportservice verzamelt de
gegevens die noodzakelijk zijn voor het desbetreffende doeleind. In het kader van louter
informatieverschaffing verzamelt Sportservice uw naam en e-mailadres. Ten behoeve van de
registratie als deelnemer aan een evenement of deelnemer kunnen gegevens als naam, adres,
woonplaats, geslacht, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer verwerkt worden.
De door u verstrekte Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt
Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht uw persoonlijke gegevens in te zien. U kunt na inzage Sportservice verzoeken om
correctie van uw gegevens dan wel om verwijdering hiervan.
Aanpassen Privacy statement
Sportservice behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de
website worden gepubliceerd.

