Privacyverklaring Stichting Recreatiebad Elderschans
(versie: 28-04-2018)
Door het bestellen van een abonnement of het aanmelden voor zwemlessen geef je Stichting Recreatiebad Elderschans toestemming
tot het verwerken van persoonsgegevens.
Doeleinden
Persoonsgegevens bij bestellen van een abonnement:
Je gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres) hebben we nodig om betalingen
te controleren, na te gaan of je in aanmerking komt voor kortingen (door bestellen van meerdere abonnementen op één adres), voor
toegangscontrole aan de ingang van het zwembad, om het bestelde abonnement naar u toe te sturen en om u op de hoogte te
houden voor het aanschaffen van een abonnement bij een volgend zwemseizoen. Indien je hebt aangegeven om nieuwsbrieven te
willen ontvangen, zullen we je emailadres gebruiken om je op de hoogte te houden van activiteiten, evenementen, openingstijden
e.d.
Persoonsgegevens aanmelden voor zwemlessen:
De persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres) hebben we nodig om
betalingen te controleren, om persoonsgegevens op een zwemdiploma te plaatsen, om ouders/verzorgers te contacteren in verband
met calamiteiten, om de voortgang van de zwemlessen door te geven, je op de hoogte te houden van data, tijdstippen en
bijzonderheden aangaande de zwemlessen en toegangscontrole bij het zwembad.
Hoelang worden je gegevens bewaard?
Persoonsgegevens bij bestellen van een abonnement
De persoonsgegevens blijven maximaal een jaar na afloop van het abonnement bewaard. Voor het begin van een nieuw zwemseizoen
zullen wij je attenderen op het aanschaffen van een nieuw abonnement. Indien je geen nieuw abonnement meer aanschaft zullen
wij je gegevens verwijderen.
Persoonsgegevens bij aanmelden voor zwemlessen
De persoonsgegevens blijven maximaal een jaar na beëindigen van zwemlessen bewaard. Hierna gaan we ervan uit dat u geen
interesse meer hebt in diverse aangeboden vormen van (zwem)lessen of andere groepsactiviteiten en zullen wij je gegevens
verwijderen.
Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens. Dit kunt u aangeven via e-mail (info@zwembad-aardenburg.nl)
of bij de balie van het zwembad (tijdens openingstijden). Let op: het wissen van persoonsgegevens tijdens de looptijd van het
abonnement of zwemlesperiode is niet mogelijk. In dat geval dient u uw abonnement in te leveren of per direct de zwemlessen te
beëindigen.
Overige

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je hebt de mogelijkheid om ons privacybeleid in te zien, u kunt dit aanvragen via e-mail (info@zwembad-aardenburg.nl) of
bij de balie van het zwembad (tijdens openingstijden).

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden.

Let op: wij bewaren geen bijzondere persoonsgegevens! Indien je tijdens het zwemmen gevaar loopt omdat je bijvoorbeeld
een epilepsie-, hart- of diabetespatiënt bent dien je dat bij ieder bezoek aan het zwembad of deelname aan zwemlessen te
melden bij de balie, toezichthouder(s) of zweminstructeur.

