Privacystatement
Friendship Sports Centre (‘FSC’) hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw
persoonsgegevens. Hier vindt u algemene informatie over hoe de FSC omgaat met uw
persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

Bescherming persoonsgegevens
FSC verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de huidige
privacy wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gaan uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te
voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

Verwerkingsverantwoordelijke
Binnen FSC is het bestuur verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens.
FSC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen en te
kunnen aantonen dat de verwerkingen in overeenstemming met de AVG worden uitgevoerd. Daar
waar derde partijen zijn ingeschakeld om bepaalde verwerkingen voor FSC te doen, zijn toereikende
verwerkersovereenkomsten gesloten.
FSC heeft een procedure ingericht teneinde eventuele datalekken in zicht te krijgen en indien nodig
te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de door het datalek getroffen datasubjecten.

Verzamelde persoonsgegevens
FSC verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de doeleinden van FSC. De
gehanteerde grondslag hiervoor is uitvoering van een overeenkomst, voor wat betreft
bewaartermijnen volgt FSC de wettelijk voorgeschreven termijnen. Daar waar geen wettelijk
voorgeschreven termijn is, bewaart FSC de verwerkte persoonsgegevens zo kort mogelijk.

Rechten van datasubjecten
De FSC gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer
wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder
wordt beschreven welke rechten u hebt:



het recht op inzage van verwerkte gegevens;
het recht op rectificatie;





het recht om vergeten te worden;
het recht op beperking van de verwerking;
het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Het recht op inzage van verwerkte gegevens
U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen FSC. U ontvangt een overzicht
met:





de categorieën van persoonsgegevens
de ontvangers van die gegevens
het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
de herkomst van de gegevens.

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere
persoon.
Het recht op rectificatie
Wanneer u onjuistheden hebt gevonden in uw persoonsgegevens, kunt u bij FSC een verzoek
indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde
kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn
voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door FSC in strijd met de wet
worden gebruikt.
Het recht om vergeten te worden
In voorkomende gevallen kunt u gebruik maken van het recht om vergeten te worden. FSC zal aan
uw verzoek tegemoet komen, tenzij FSC de persoonsgegevens op basis van wettelijke bepalingen
moeten bewaren.
Het recht op beperking van de verwerking
U kunt FSC vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. U kunt alleen van dit recht gebruik
maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere
persoonlijke redenen hebt om u te verzetten.
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
In voorkomende gevallen heeft u recht op overdracht van uw gegevensset zoals bij FSC bekend naar
een andere organisatie.

Gebruik maken van uw rechten
Als u gebruik wilt maken van één of meer van uw rechten kunt u en email sturen aan
y.wayper@friendshipsc.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging, en na vier weken ontvangt u een
beslissing op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste
persoon vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw identiteitsbewijs op afspraak langs te komen
op het stadskantoor. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan
alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen.

Cookies
FSC verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij
onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst)
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen
beveiligde servers van het FSC of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te
houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Klachtrecht
Indien u zich niet verenigen met de wijze waarop FSC met uw persoonsgegevens omgaat kunt u een
klacht indienen bij FSC (via y.wayper@friendshipsc.nl). Ook kunt u een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, via de link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-

doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Wijziging privacystatement
FSC behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen als daar een aanleiding voor is.
Check daarom deze statement regelmatig.

Amsterdam, 25 mei 2018

