PRIVACYVERKLARING
Wanneer u contact met ons opneemt, informatie aanvraagt, onze website raadpleegt, een aanvraag
voor een borgstelling indient of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens
van u. Daarbij nemen wij de regels en voorwaarden in acht die voortvloeien uit de wet en regelgeving
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring staat beschreven hoe wij met uw gegevens
omgaan.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS EN WAT WORDT VERSTAAN ONDER HET VERWERKEN VAN
PERSOONSGEGEVENS?
Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een
persoongegeven. SWS kan de volgende gegevens van u verwerken:
-

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw emailadres
Uw functie in relatie tot het contact dat u heeft met SWS
UW IP-adres

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
SWS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat SWS de
doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat SWS verantwoordelijk is voor de
naleving van de regelgeving.

WAAROM SWS DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
Er kunnen diverse doeleinden zijn waarvoor SWS uw gegevens verwekt. Daarbij worden alleen de
daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens gebruikt.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door SWS:
-

Om contact met u te kunnen opnemen;
Om u informatie te sturen;
Voor het aanvragen, behandelen en toekennen van een borgstelling,
haalbaarheidsonderzoek of andersoortige opdracht;
Voor het uitvoeren en toesturen van jaarlijkse controlerapportages;
Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
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WAAROM MOGEN WIJ UW GEGEVENS VERWERKEN?
Volgens de wetgeving en in het bijzonder de AVG, mag SWS alleen persoonsgegevens verwerken als
daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. SWS hanteert de volgende rechtsgronden voor de
verwerking van persoonsgegevens:
-

nadat hiervoor toestemming is gekregen van degene van wie wij persoonsgegevens
verwerken;
in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
om de wet na te leven;
in verband met de gerechtvaardigde belangen van SWS, waarbij SWS erop let dat de impact
op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

DELEN MET ANDEREN
SWS 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. Indien u als bestuurslid of
contactpersoon van een sportorganisatie bent opgenomen in een rapportage van SWS kunnen uw
gegevens ook worden gedeeld met de betrokken gemeente, kredietverstrekker en betreffende
sportbond.
SWS zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan
derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring, andere voorwaarden die van toepassing
zijn verklaard of na voorafgaand besluit van de bondsvergadering.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van SWS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van
uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SWS gebruikt deze
informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
SWS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en
hoe effectief de Adwords-advertenties van SWS bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics
hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan SWS 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. SWS heeft hier geen invloed op.
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SWS heeft Google geen toestemming gegeven om via SWS verkregen Analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.
BEVEILIGEN
SWS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De website van SWS 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 SWS verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met SWS op via secretariaat@sws.nl. www.sws.nl is een website van SWS. SWS is
als volgt te bereiken:
Postadres: Thomas Jeffersonlaan 413, 2285 AP Rijswijk
Vestigingsadres: Papendallaan 7, 6816 VD Arnhem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41151843
Telefoon: 070-7524729
E-mailadres: secretariaat@sws.nl

HOE LANG SWS GEGEVENS BEWAART
SWS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Bij de uitvoering van haar werkzaamheden dient SWS de beschikking te hebben over
persoonsgegevens van de in functie zijnde bestuursleden van de sportorganisatie, de contactpersoon
binnen de organisatie en de contactpersoon bij de gemeente en kredietverstrekker. Deze gegevens
worden overgenomen van het (aanvraag)formulier dat door de betreffende sportorganisatie wordt
ingestuurd.
Bij wijzigingen van bestuursleden en/of de contactpersoon wordt gevraagd om deze mutaties tijdig
door te geven aan SWS. Wanneer SWS op de hoogte is of wordt gebracht van het niet langer in
functie zijn van een bestuurslid en/of contactpersoon van de betreffende sportorganisatie, worden
de bij die persoon horende gegevens niet langer opgenomen in een rapportage van SWS.

Voor de digitale nieuwsbrief geldt dat de verzending hiervan niet automatisch wordt stopgezet. Bij
de ontvangst van een nieuwsbrief is er de mogelijkheid voor de ontvanger om zich af te melden. Ook
kan hiertoe worden verzocht door middel van het sturen van een mail naar het secretariaat
(secretariaat@sws.nl).
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GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of bezwaar te
maken tegen de verwerking. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, bezwaar of verwijdering sturen
naar secretariaat@sws.nl. SWS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, heeft u altijd het recht om uw
toestemming in te trekken.
U bent ook gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens? Kijk dan op https://wetten.overheid.nl

WIJZIGINGEN
SWS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer
daarom regelmatig de privacyverklaring voor de laatste versie.
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