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Dit is het privacybeleid van Sportverlichting.com B.V. (hierna “Sportverlichting.com”).
Sportverlichting.com is gevestigd aan de Gotlandstraat 36 te (7418 AX) Deventer en is ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 68631537.
Sportverlichting.com verricht werkzaamheden in het verduurzamen van sportverenigingen, ondernemingen en gemeenten middels led-verlichting.
Sportverlichting.com verwerkt in dat kader ook persoonsgegevens. Waarom wij persoonsgegevens
verwerken en hoe wij met persoonsgegevens en cookies omgaan, leggen wij hieronder aan u uit. Wij
raden u aan dit privacy beleid zorgvuldig te lezen. Heeft u na het lezen van de privacy beleid nog
vragen, dan kunt u altijd met ons contact opnemen. Dit kan per post, via e-mail
(info@sportverlichting.com) of telefonisch (085-013 64 10). Uw contactpersoon is de heer M.H.J
(Martin) Bolderman. Sportverlichting.com is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking
van uw persoonsgegevens.
1.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens van u?

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van u verkrijgen en verwerken:
*direct van u, bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of u deze aan ons
vertrekt;
* van derde partijen die deze aan ons verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u werkzaam bent voor deze
partijen;
* uit andere bronnen, bijvoorbeeld websites van verenigingen of andere openbare bronnen.
2.

Voor welke doeleinden verweken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* om een overeenkomst met u aan te gaan of ter uitvoering daarvan, bijvoorbeeld om contact met u
op te nemen;
* om te voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen;
* om onze activiteiten onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven toe te
zenden of om u uit te nodigen voor een evenement;
* om uw vragen en verzoeken te beantwoorden of uw klachten te behandelen;
* ten behoeve van uw sollicitatie;
* archiefdoeleinden;
* een goede bedrijfsvoering;
* onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen.
3.

Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen maar persoonsgegevens als dat
noodzakelijk is of omdat u daar toestemming voor hebt gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de volgende
persoonsgegevens: naam, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, IBAN-nummer. Wij
verwerken persoonsgegevens enkel ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst,
om te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat u daar toestemming voor hebt gegeven en/of
omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden
van producten of diensten). Hebben wij uw gegevens niet meer nodig, dan zullen wij de
persoonsgegevens verwijderen.

4.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden die werkzaamheden voor ons verrichten. Dit doen
wij onze diensten goed te kunnen blijven leveren en indien dat nodig is voor een goede
bedrijfsvoering. Dit gaat dan om bijvoorbeeld technische beheerders, monteurs en juridische/fiscale
dienstverleners. Ook ter uitvoering van een wettelijke plicht kan het met zich meebrengen dat wij
persoonsgegevens met andere partijen moeten delen (denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens op
een factuur ten behoeve van de Belastingdienst).
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met leveranciers. Wij maken over de verwerking van de
persoonsgegevens duidelijke afspraken met deze derde partijen, zodat een zorgvuldige en veilig
omgaan van persoonsgegevens wordt geborgd.
5.

Cookies

Voor een goede werking van de website en om de kwaliteit van de website te bekijken en te
verbeteren, gebruiken wij functionele cookies en niet privacygevoelige analytische cookies. Wij
hebben een gerechtvaardigd belang om algemene statistieken van onze website te verkrijgen.
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website voor u
gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Deze technische cookies verzamelen geen persoonsgegevens
van u. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe de website wordt
gebruikt. Dit is privacy vriendelijk ingesteld en met Google is daarvoor een zogenaamde
verwerkersovereenkomst gesloten. Uw IP-adres is niet zichtbaar (het wordt zogenaamd
gepseudonimiseerd) en Google mag overigens gegevens ook niet aan derden verstrekken of voor
andere middelen of diensten inzetten. De gegevens worden 26 maanden bewaard. Het privacybeleid
van Google Analytics vindt u hier.
Instellingen, verwijderen en wijzigingen cookies
De meeste cookies blijven een beperkte tijd aanwezig. U kunt er ook voor kiezen om de cookies zelf
te verwijderen. U kunt hiervoor de handleiding van uw browser raadplegen. U kunt daarin
bijvoorbeeld ook instellen dat cookies alleen geaccepteerd kunnen worden wanneer u daarmee
instemt. Let wel op, want veel websites werken dan niet volledig als de cookies zijn uitgeschakeld.
6.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Voor het vaststellen van de bewaartermijn zijn mede
relevant aan het voldoen van wettelijke en fiscale verplichtingen, verjaringstermijnen en (de looptijd
van) geschillen.
7.

Hebben wij de persoonsgegevens goed beveiligd?

Ja. We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een
veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die wij hebben geïdentificeerd. Wij
beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde
openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of
anderszins verwerkt.

Een goede beveiliging wordt bereikt door de implementatie van een reeks passende
beheersmaatregelen, met inbegrip van beleid, processen, procedures en software- en hardware
functies. Deze maatregelen worden vastgesteld, geïmplementeerd, gemonitord, beoordeeld en waar
nodig verbeterd.
Verder proberen wij uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Wij verzoeken u
daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw
persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).
8.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

Wij verwerken in beginsel enkel persoonsgegevens waarvan u op de hoogte bent. U bent daar dan al
over geïnformeerd of u heeft daar uw toestemming voor gegeven. Wilt u weten welke
persoonsgegevens wij van u verwerken en wilt u de gegevens ontvangen of wilt u van uw eerdere
gegevens de toestemming intrekken? Dat is heel begrijpelijk en dat kan ook. U kunt ons daarvoor
mailen of een brief sturen.
Als u uw persoonsgegevens heeft ingezien en het blijkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn of
niet volledig, dan kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. In
een aantal gevallen kunt u ons vragen om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens. Ook
heeft u het recht de gegevens te laten overdragen naar een derde partij indien dit technisch mogelijk
is. Heeft u bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u uw bezwaar
schriftelijk aan ons richten. Tevens bestaat het recht voor u om een klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.
9.
Verzoek indienen of bezwaar maken
Als u verzoek omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens wilt indienen of u wilt bezwaar
maken, dan kunt u dit schriftelijk (via e-mail of per post) naar ons sturen. Wij verzoeken u dan wel
om uw verzoek of bezwaar van een motivering te voorzien. Wij zullen uw verzoek of bezwaar dan
binnen vier weken behandelen.
10.
Wijzigingen, klachten en vragen
Dit privacy beleid kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven. De meest recente versie van dit privacy beleid is beschikbaar op onze website:
https://sportverlichting.com/. Wij raden u aan dit privacy beleid regelmatig te raadplegen zodat u
van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest
recente versie van dit beleid toe te sturen. Wij zenden u dit kosteloos toe.

