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Privacyverklaring 
 

Deze verklaring heeft betrekking op alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten 

persoonlijke gegevens. De door u verstrekte gegevens worden behandeld met alle zorgvuldigheid en 

vertrouwelijkheid. Stichting Sport & Cultuur Nieuw Heeten (SSC) conformeert zich hierbij aan de per 

25 mei 2018 geldende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u 

gebruik maakt van de website van de SSC of anderszins persoonlijke gegevens verstrekt, heeft u 

notie genomen van onze privacyverklaring en gaat u ermee akkoord. 

1.  Persoonsgegevens die worden verwerkt 
SSC verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u klant, vrijwilliger, leverancier, obligatiehouder, 

werknemer of bestuurslid bent van de SSC of doordat u gebruik maakt van de diensten van de SSC. 

De SSC kan de volgende persoonsgegevens verwerken afhankelijk vanuit welke rol/functie u aan de 

SSC verbonden bent: 

 Uw bedrijfsnaam 

 Uw voor- en achternaam 

 Uw adresgegevens 

 Uw telefoonnummer 

 Uw e-mailadres 

 Uw Burgerservicenummer (BSN) 

 Uw geboortedatum 

 Uw bankrekeningnummer / factuurgegevens 

 Uw KvK nummer 

 Uw foto’s 

 Uw verzekeringsgegevens 

 Uw pensioengegevens 

 Uw obligatienummer 

2.  Waarvoor heeft de SSC gegevens nodig? 

2.1.  Doeleinden 
De persoonsgegevens die de SSC heeft verkregen en verwerkt zijn nodig voor het functioneren van 

de organisatie. De SSC wil gelegenheid bieden aan sport, welzijn en cultuur door op een 

verantwoorde manier een duurzame, exploitabele multifunctionele accommodatie te beheren en te 

waarborgen waar alle mensen, jong en oud, hun activiteiten kunnen uitvoeren. In het kader van de 

bedrijfsvoering is het van belang persoonsgegevens te verwerken t.b.v.: 

 Communiceren: contact opnemen (telefonisch/email bijvoorbeeld in het kader van afstemming 

van een activiteit) en sturen van informatie (bijvoorbeeld een reserveringsbevestiging, een 

toegangsbewijs voor een evenement of een factuur). 

 Organiseren en administreren van bijeenkomsten / activiteiten t.b.v. sport, welzijn en cultuur. 

 Plannen van inzet van werknemer en vrijwilligers. 

 Informeren over ontwikkelingen. 

2.2.  Rechtsgronden 
De SSC kan zich baseren op verschillende grondslagen, afhankelijk vanuit welke rol/functie u aan de 

SSC verbonden bent: 

 Toestemming van de betrokken persoon. U heeft het recht om de toestemming weer in te 

trekken. 

 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
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3.  Cookies 
De website www.debelte.nl maakt gebruik van cookie technologie binnen de gestelde kaders van de 

AVG. Specifieke details dienaangaande kunt u vinden in de Cookie verklaring. 

4.  Analytics 
De SSC heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die in Google 
Analytics verzameld zijn worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ 
met Google staat uit. Tot slot gebruikt de SSC de Analytics-cookies niet in combinatie met andere 
diensten van Google. De SSC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers 
de website gebruiken. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het 
privacybeleid van Google Analytics hier aan. 
 
Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over 
de website aan de SSC te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de 
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 
namens Google verwerken. De SSC heeft hier geen invloed op. 

5.  Hoe lang de SSC gegevens bewaart 
De SSC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Google Analytics gegevens worden na 26 maanden 

automatisch verwijderd. 

6.  Delen met anderen 
De SSC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van 

een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan factuur- 

en boekhoudsoftware en het reserveringssysteem. 

7.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@debelte.nl. De SSC zal zo snel mogelijk, 

maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

8.  Beveiligen 
De SSC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. www.debelte.nl is de website van de SSC. De website maakt gebruik van een 

betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 

indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de SSC verzamelde persoonsgegevens, 

neem dan contact met de SSC op via info@debelte.nl. De SSC is als volgt te bereiken: 

 Postadres: Zwarteweg 24, 8112 AD Nieuw Heeten 

 Vestigingsadres: Zwarteweg 24, 8112 AD Nieuw Heeten 

 Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 56481535 

 Telefoon: 0572 367793 

 E-mailadres: info@debelte.nl 

9.  Verwerking persoonsgegevens i.v.m. COVID-19 (coronavirus) 
Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. De klachten lijken in het begin vaak op een 

verkoudheid. De ziekte kan een ernstige longontsteking veroorzaken, waar soms ook mensen aan 

overlijden. Gezien de ernst van de ziekte zijn er door het RIVM richtlijnen opgesteld, die ook de SSC  
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raken. In de horeca moet iedere bezoeker worden verzocht om een gezondheidsverklaring in te vullen 

en daarbij zijn contactgegevens te verstrekken voor een eventueel bron-en contactonderzoek door de 

GGD. Door het verstrekken van de contactgegevens geeft de bezoeker toestemming voor uitsluitend 

het delen van de contactgegevens met de GGD op hun verzoek voor bron- en contactonderzoek. 

 

De SSC werkt met de app ‘Bezoekers meldpunt’ om handig en privacyproof de registratie te regelen 

(eigenaar van de app is Daxis-ict). De bezoeker scant d.m.v. mobiele telefoon de QR code. Na het 

scannen komt de bezoeker op het registratieformulier van de Belte terecht. Daarin kan de bezoeker de 

gegevens achterlaten en op verzenden klikken. De gegevens worden met toestemming van de 

bezoeker geregistreerd en worden na 14 dagen vernietigd. 

10.  Aanpassen privacy verklaring 
De SSC behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op 
deze pagina bekend worden gemaakt. De huidige verklaring gaat in op 10 augustus 2020. 


