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Dit is de privacyverklaring van Special Gym, ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder het nummer 75586126, ook wel: de vereniging.  
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Special Gym hecht veel waarde 

aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we 

heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en 
welke rechter u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze 
privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: specialgymleden@gmail.com 

 
Persoonsgegevens 
Door een lidmaatschap met Special Gym aan te gaan, zal de vereniging de volgende 
persoonsgegevens verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Emailadres 
- Telefoonnummer(s) 
- IBAN rekeningnummer en naam rekeninghouder 

 
De doelen waarvoor Special Gym persoonsgegevens verwerkt 
Special Gym verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Aanmelding lidmaatschap bij Special Gym 
- Uitvoering van de lidmaatschapovereenkomst 
- Administratie bij de vereniging 
- Aanmelding lidmaatschap bij KNGU 
- Presentielijsten ten behoeve van de hoofdcoach 
- Verspreiden en verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen 
- U te bellen, e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren 
- U te informeren over wijzigingen 
- U schriftelijk te informeren over berichten van derden, waaronder sponsoren 
- Aanmelding bij wedstrijden 
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Omgaan met persoonsgegevens 
Special Gym doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig 
om met persoonsgegevens. Special Gym houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor 
deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in 
deze privacyverklaring; 

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat 
de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop 
willen wijzen en deze respecteren. 

 
Persoonsgegevens van minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst aan te melden bij Special Gym dient u hiertoe 
expliciete toestemming van uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger te overleggen. 
 

Bewaren van persoonsgegevens 
Special Gym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens 
worden niet langer dan 5 jaar bewaard na beëindiging van uw lidmaatschap. Onze 
bewaartermijnen zijn verder gelijk aan de wettelijke bewaartermijnen. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Special Gym treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij 
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang 
tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 
gecontroleerd worden. 
 
Delen van persoonsgegevens 

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan 
derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging 
met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te 
verstrekken aan deze derden.  
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Alle personen die namens Special Gym van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het 
belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudings-
verklaring ondertekend. 
Gegevens invoeren op de website gebeurt in een veilige omgeving middels https. U 
herkent dit aan het slotje in de adresregel. 
 
Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. 
U heeft het recht om toestemmingsverklaringen in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegeven door Special Gym en u heeft het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt 
meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 
opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van 
onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, 
zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien 
hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 
 
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat 
deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor 
zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, 
in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet 
en de ePrivacy Verordening.  
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen 
te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van 
cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  
 
Contactgegevens Special Gym 
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging 
wilt verzoeken tot inzage, aanpassing en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, 
kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 
Ledenadministratie: specialgymleden@gmail.com 
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 
kopie met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, maakt u in 
deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. 
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van 
uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw 
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
 
 
 


