Gegevens opvragen en opslaan
Deze gegevens vragen we aan u en slaan we op in ons administratiesysteem:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Dat doen we zodat u kunt betalen, we u een nieuwsbrief en/of reclamefolder kunnen sturen en u te
kunnen bellen of e-mailen als er bijvoorbeeld lessen uitvallen.
Dit zijn ‘gevoelige’ gegevens die we opslaan:
- foto’s
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ons administratiesysteem
De Schaeck gebruikt het systeem In-sight van BOSS als administratiesysteem voor alle lessen en
abonnementen. Uw gegevens zijn alleen in te zien door medewerkers van Stichting zwembad De
Schaeck door middel van een wachtwoord.
Als u 2 jaar niet meer bij ons geweest bent, halen we uw gegevens uit In-Sight. In die periode kunnen
de gegevens gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven.
Computerprogramma's of –systemen nemen geen besluiten zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Stichting zwembad De Schaeck) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens
Stichting zwembad De Schaeck deelt uw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens inzien, aanpassen of weghalen
U kunt ons vragen (via info@deschaeck.nl) om binnen 4 weken:
- uw gegevens in te zien, aan te passen of weg te halen uit ons administratiesysteem
- de persoonsgegevens die wij van u hebben naar een andere, door u genoemde organisatie, te
sturen.
Let op: Om zeker te weten dat e-mail van u is, stuurt u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs mee.
Kijk op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomenmet-kopie-id-bewijs voor meer informatie.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
gerust contact op met onze receptie via 0571-272166 of via info@deschaeck.nl

