PRIVACY/AVG STATEMENT
Sports Upgrade hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy
Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoon
sgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Sports Upgrade 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:
-

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van jouw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van jouw 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 je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?
-

-

Om jou te kunnen laten deelnemen aan activiteiten onder de naam van Sports Upgrade
Voor administratieve doeleinden (facturatie, deelnemersadministratie).
Sports Upgrade applicatie, zodat de deelnemers zijn/haar resultaten kan inzien en hieraan
kan werken.
Voor de communicatie naar deelnemers (nieuwsbrief, persoonlijke uitnodigingen, informatie
betreffende specifieke activiteiten/wedstrijden). Bedrijven die talentontwikkeling
ondersteunen binnen Sports Upgrade.
Na toestemming van ouders bestaat de mogelijk om de resultaat- en persoonsgegevens te
delen met Betaald Voetbal Organisaties.
Dataverwerking, analyses, rapportages, communicatie richting sociale media.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
-

Voornaam (voorletters);
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Geboortedatum;
Adres (straat plus nr., postcode, plaatsnaam);
Land;
Telefoonnummer/mobiel tel. nummer;
E-mailadres;
Geslacht;
Bankrekeningnummer;
Voetbalvereniging;
Positie;
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-

Sterke voet (links/rechts);
Profielfoto;

Wie zijn betrokken bij de verwerking van jouw persoonsgegevens
Derde partijen
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de eerder in dit statement beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Het verwerken van de Performance Testresultaten door Flow Web Agency

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen (verwerkers)overeenkomst
hebben afgesloten. In deze verwerkersovereenkomsten maken wij de nodige afspraken om de
beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een
voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarige personen jonger dan 16 jaar
indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
De ouder, verzorger geeft toestemming bij aanmelding van het evenement door akkoord aan te
vinken. Gaat men niet akkoord, dan is het niet mogelijk om zich aan te melden.
Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt onder andere in dat wij binnen uiterlijk
twee maanden jouw persoonsgegevens verwijderen vanaf het moment dat jij aangeeft niet langer
deel te willen nemen aan de activiteiten van Sports Upgrade én geen financiële verplichtingen jegens
Sports Upgrade meer hebt. Echter worden de resultaten vanuit de data anoniem bewaard. Uiteraard
zijn wij vanuit wettelijk oogpunt verplicht de factuur (met daarop enkele van jouw
persoonsgegevens) minimaal 7 jaar lang te bewaren, mocht dit van belang zijn.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen:
-

Alle personen die namens Sports Upgrade van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
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-

Wij laten back-ups maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke
of technische incidenten (via Flow Web Agency);
Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Alle personen die namens Sports Upgrade van je gegevens kennis kunnen nemen zijn
geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Datalek
Sports Upgrade heeft de wettelijke verplichting tot het melden van een “datalek”. Van
een “datalek” is sprake als door een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan of
niet uit te sluiten is dat persoonsgegevens in handen van derden zijn gevallen. Hierbij is niet relevant
of een beveiligingsincident opzettelijk of per ongeluk heeft plaatsgevonden.
Mocht er sprake zijn van een zogenaamd “datalek”, dan melden wij dit bij de toezichthouder op het
gebied van Privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. In het geval dat het “datalek” waarschijnlijk ook
ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer, dan zullen we je zo snel mogelijk
hierover informeren. We vertellen je dan wat het “datalek”’ inhoudt, wat Sports Upgrade heeft
gedaan om de schade te “repareren” en ook wat jijzelf eraan kunt doen om de schade zo beperkt
mogelijk te houden. Bovendien geven wij aan waar je terecht kunt met verdere vragen over het
“datalek”.
Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou hebben.
Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons en/of door derden met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Als jouw
bezwaar echter tot gevolg heeft dat Soccer Upgrade jou niet als deelnemer van een activiteit kan
(blijven) accepteren, kun je niet deelnemen aan de activiteiten van Sports Upgrade. Ook heb je het
recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of indien gewenst direct
aan een andere partij. Wanneer je bovendien denkt dat jouw persoonsgegevens niet (langer) juist of
volledig zijn, kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen.
Hoe doe je een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, overdracht en/of correctie?
Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, overdracht en/of correctie kun je alleen schriftelijk
doen bij de activiteiten coördinator van Sports Upgrade. Je dient je daarbij te legitimeren. Wij zijn
namelijk op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht zorg te dragen voor een
deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker teneinde misbruik te voorkomen. Binnen
maximaal 4 weken ontvang je van ons een reactie.
Foto’s
Foto's van deelnemers inclusief begeleiding en personen, die werkzaamheden t.b.v. Sports Upgrade
verrichten zoals bijvoorbeeld trainers of begeleiders, kunnen op de website of als promotiemateriaal
weergegeven worden. Het doel van de foto’s zal te allen tijde bijdragen aan de normen en waarden
waar Sports Upgrade voor staat en een positieve weergave nastreven van een activiteit behorende
bij Sports Upgrade. Als deelnemers nadrukkelijk (schriftelijk en vooraf) aangeven geen vermelding op
de website of als promotiemateriaal te willen, wordt hier gehoor aan gegeven en zal dit exemplaar
niet afgedrukt worden.
Vanaf het seizoen 2018-2019 zullen nieuwe deelnemers expliciet toestemming geven via het
inschrijfformulier dat foto's kunnen worden getoond via onze communicatiekanalen.

Privacy/AVG statement

Versie 1.0 20052018

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je
vriendelijk hierover met ons contact op te nemen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy.
Contact
Als Sports Upgrade zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien
je na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via
onderstaande contactgegevens.

Soccer Upgrade
Amethistdijk 168
4706 BE Roosendaal
info@soccerupgrade.nl
06 46090556 B.J.M. van den Buijs
06 34973862 M. El Fahmi
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