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Privacyverklaring 
 

Inleiding 
 

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Zwemschool Waterrijk, gevestigd in Kortenhoef en ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77179579/ RSIN-nummer: 860925110 (hierna: ‘de 

Stichting’). Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens de zwemschool verwerkt en voor welke 

doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 

De Stichting respecteert de privacy van haar leden en draagt er zorg voor dat de verstrekte persoonlijke informatie 

vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacyverklaring staat heldere informatie over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens houden wij bij van onze leerlingen, waarom en hoe lang 

doen wij dat? 
 

Van onze zwemmers registeren wij naam, adres, geboortedatum, geslacht, naam van ouders/verzorgers, 

bankrekeningnummer, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) waarmee wij met de zwemmer en/of ouders/verzorgers 

kunnen corresponderen. Dit betreft correspondentie die betrekking heeft op de lessen en de Stichting, zoals over het 

proef-en diplomazwemmen en certificaten maar ook om te informeren door nieuwsbrieven. Daarnaast leggen wij van 

onze zwemmers die gezondheidsgegevens vast die van invloed kunnen zijn op de zwemopleiding omdat wij daarmee de 

lessen en benadering van de zwemmers zo optimaal mogelijk op de zwemmer kunnen afstemmen. Hiervoor maken wij 

gebruik van de wettelijke uitzonderingsregel die de AVG (Verordening (EU) 2016/679- Europese privacywetgeving 25 

mei 2018) ons daarvoor biedt. Ook leggen wij de vorderingen op zwemgebied vast. Deze gegevens worden bewaard 

zolang de zwemmer bij ons zwemt.  

Na beëindiging van het lidmaatschap van de zwemmer bij de Stichting worden nog enkele persoonsgegeven van de 

zwemmer bewaard om gebruikt te kunnen worden in statistieken en om oud-zwemmers te kunnen benaderen bij 

festiviteiten zoals reünies. De gezondheidsgegevens van de zwemmer worden verwijderd, uitsluitend naam, adres, 

geboortedatum, geslacht, naam ouder(s)/verzorger(s), e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) worden bewaard. 

Wanneer de zwemmer of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) hier bezwaar tegen heeft, kunnen zij dat aangeven door 

een e-mail te sturen aan de zwemschool; secretaris@zwemschoolwaterrijk.nl  waarna de persoonsgegevens verwijderd 

zullen worden en de gegevens voor de statistieken geanonimiseerd zullen worden. 
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Inzage, aanpassingen of verwijdering in/van door de zwemschool vastgelegde 

gegevens van de leerlingen 
 

De zwemmer of diens wettelijke vertegenwoordiger kan inzage krijgen in de gegevens die over hem/haar door de 

zwemschool zijn vastgelegd. Wanneer hij/zij dit wenst kan hij/zij een aanvraag daarvoor indienen door het verzoek in 

een e-mail te sturen aan de zwemschool, e-mail secretaris@zwemschoolwaterrijk.nl. 

De zwemschool zal de gegevens die zij van de zwemmer heeft vastgelegd dan binnen een maand na de aanvraag per e-

mail aan de zwemmer of dienst wettelijke vertegenwoordiger(s) toesturen. Wanneer de zwemschool dit niet binnen een 

maand kan doen, zal zij dat de zwemmer binnen een maand na ontvangst van de aanvraag per e-mail laten weten. De 

vastgelegde gegevens van de zwemmer zullen in elk geval altijd binnen drie maanden na de datum van de aanvraag aan 

de zwemmer worden gestuurd. Indien het verstrekte overzicht onjuistheden bevat kan de zwemmer of diens wettelijk 

vertegenwoordiger(s) een schriftelijk verzoek per e-mail indienen om de gegevens te laten wijzigen of verwijderen. 

Wanneer de zwemmer of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) een beperking op de verwerking en het gebruik van hun 

persoonsgegevens wil dan kunnen zij een verzoek daarvoor indienen door een e-mail te sturen naar de zwemschool,       

e-mail secretaris@zwemschoolwaterrijk.nl. 

 

Beleid persoonsgegevens 
 

Omdat wij willen voldoen aan de wettelijke voorschriften van de AVG (Verordening (EU) 2016/679- Europese 

privacywetgeving 25 mei 2018) heeft de Stichting Zwemschool Waterrijk beleid opgesteld voor het vastleggen, de 

omgang en het rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens.  
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