A.V.G
Wet op de bescherming van persoonsgegevens.
Sportschool Denkers B.V.
Directeur J.D. Denkers
K.V.K. nummer 271 208 00
B.T.W. nummer NL00G861568B01

Iedereen in het bedrijf is op de hoogte van de A.V.G.
Het doel van de gegevens die wij verzamelen is om lesgeld te kunnen
incasseren.
De gegevens die wij verzamelen zijn: Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Deze gegevens bewaren wij 7 jaar.
De sportschool maakt gebruik van cookies.
De beveiliging om er voor te zorgen dat deze gegevens niet in verkeerde handen terecht komen,
bestaat eruit dat alleen onze personeelsleden bij de computers kunnen komen waarin deze gegevens
staan.
Iedere werknemer heeft een eigen inlogcode om te kunnen werken op de werkstations.
Alleen de Directeur en de systeembeheerder zijn bevoegd om te werken op de server.
Met de systeembeheerder hebben we een verwerkersovereenkomst.
De inschrijfformulieren staan in een kantoor dat alleen toegankelijk is voor personeel.
Tevens hebben de personeelsleden een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Iedere klant van ons heeft het recht op de intrekking van de verleende toestemming.
Iedere klant heeft het recht om een klacht in te dienen.
Iedere klant heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, en het meenemen van eigen
gegevens ( dataportabiliteit).

Wilt u uw gegevens opvragen, inzien of laten verwijderen, dan kunt u telefonisch (079-3516996)
contact opnemen met de administratie en die zal zorgdragen voor een goede afhandeling van uw
wensen met betrekking tot uw gegevens.

De persoonsgegevens die wij gebruiken hebben als doel dat wij maandelijks of per kwartaal het
lesgeld kunnen incasseren of dat de klanten contant of via de bank zelf aan ons kunnen betalen.
Deze gegevens staan op 3 computers, die in verbinding staan met een server die in een altijd
afgesloten ruimte staat. De overige computers staan achter de receptie en in een kantoor.
Na de incasso gaan de gegevens mee op een usb stick, waarna de incasso op het huisadres van de
Hr J.D.Denkers ingevoerd en verder verwerkt worden.
De back-up van de computers die in het bedrijf staan gaan ieder avond mee naar huis en worden
veilig opgeborgen.

De accountant verwerkt voor ons de jaarcijfers en de lonen van onze medewerkers, de
persoonsgegevens van onze klanten komen niet bij hun terecht.

De verwerking vindt uitsluitend plaats in opdracht van Sportschool Denkers B.V. uitgevoerd door
de Hr.J.D. Denkers

Door middel van het inschrijven als klant bij onze sportschool geven de klanten toestemming voor
het verwerken van de persoonsgegevens en voor het incasseren van de lesgelden.

