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AVG
De AVG staat voor Algemene Verordening Gegevens en is ook wel bekend onder de naam GDPR (General
Data Protection Regulation). Deze Europese wetgeving geldt vanaf 25 mei 2018 en heeft als doel het
beschermen van persoonsgegevens.
De onderneming van Carla Beekman (hierna CB) bestaat uit zeer diverse activiteiten. Deze privacy
Verklaring is bestemd voor alle activiteiten.
—————
CB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring wil CB
heldere en transparante informatie geven over hoe CB omgaat met persoonsgegevens.
CB doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
CB houdt zich in alle gevallen naar eer en geweten aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat CB in ieder geval:
•

Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;

•

De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houdt tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt en verwerkt;

•

Vooraf vraagt om uw toestemming als deze conform de privacywet nodig is voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;

•

Naar vermogen passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•

Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, of wettelijk verplicht is;

•

Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijst en deze respecteert.

Als zijnde ZZP, is CB verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het
doornemen van deze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met CB
wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Rechtsgronden en verwerking van persoonsgegevens van klanten en relaties
CB verwerkt persoonsgegevens op grond van een door de betrokkene verleende toestemming, in het kader
van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst, om de wet na te leven en op grond van een
gerechtvaardigd belang, namelijk om de onderneming te kunnen uitvoeren en voortzetten.
Om dit mogelijk te maken worden persoonsgegevens van klanten en relaties door CB verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
Registratie i.v.m. deelname aan activiteiten;
Ten behoeve van de organisatie van cursussen, activiteiten en bijeenkomsten;
Het doen van reserveringen;
Voor informatieverstrekking in geval van calamiteiten;
Communicatie over onderneming gerelateerde diensten en onderwerpen;
Verzenden van nieuwsbrieven, periodieken en/of flyers;
Bijhouden van cursusgegevens ten behoeve van statistieken en inzicht;
Administratieve doeleinden, zoals facturatie en betalingen van diensten/goederen;
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet;
De uitoefening en de verdediging van de rechten, bijvoorbeeld bij geschillen;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CB de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:
Voornamen;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Adres;
Geboortedatum en plaats;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;
IBAN nummer;
Geslacht;
Lengte;
Gewicht;
Schoenmaat;
Sportervaring;
Contactgegevens ivm calamiteiten;
Verzekeringsgegevens ivm calamiteiten;
Lidmaatschap sportvereniging;
Dieet/Allergie ivm maaltijden;
Inschrijving en deelname aan bijeenkomsten;
Resultaten van sportieve prestaties;
Overige persoonsgegevens die een klant, opdrachtgever of relatie actief verstrekt in correspondentie, op een
(off-line) aanmeldformulier, telefonisch of via sociale media;
Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.
Minderjarigen
CB verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn van verstrekte persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door CB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor
de periode:
Voorafgaande aan een activiteit;
Gedurende een activiteit;
Voor onbepaalde tijd;
Het bewaren van de gegevens voor onbepaalde tijd heeft als doel:
Te voldoen aan wet- en regelgeving voor wat betreft de (financiële) administratie;
Bij hernieuwde deelname of contact relevante informatie te kunnen raadplegen;
Historie en inzicht te verkrijgen voor toekomstige initiatieven van de onderneming;
Toekomstige initiatieven en informatie kenbaar te maken;

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan CB levert kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij:
De totstandkoming van cursussen, activiteiten en bijeenkomsten;
Het verzorgen van delen van de financiële administratie en belastingaangifte;
CB, kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen voor back-up-doeleinden ten einde bij onraad en calamiteiten
haar ZZP-administratie en onderneming in goede orde voort te kunnen zetten.
CB, zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter
beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw
voorafgaande toestemming.
Verder zal CB de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.
CB, kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen,
conform geldende wettelijke verplichtingen.
Binnen de websites van CB kunnen hyperlinks staan naar andere websites en/of sociale media.
CB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van de privacy van uw persoonsgegevens op deze
externe digitale platforms.
CB maakt geen gebruik van Cookies, of vergelijkbare technieken.

Beveiliging
CB, heeft naar mogelijkheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
CB maakt ondermeer off-line back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens.
Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U
kunt uw schriftelijke verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:
privacycb@xs4all.nl U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt verzocht een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt CB u hierover direct
contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
CB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Verklaring. Check daarom
regelmatig de Privacy Verklaring voor een updates.
CB Amsterdam, mei 2018

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met
ons op.

Contactgegevens
Carla Beekman, Mei 2018, Amsterdam
email: privacycb@xs4all.nl

