
Privacyverklaring Stichting BOL 
 

Algemeen 
Stichting Binnensport Ondersteuning Leiderdorp hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven 
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en 
gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Stichting Binnensport Ondersteubing Leiderdorp stelt ten doel om zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), te houden. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren. 

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren 
Persoonsgegevens van sponsorsen worden door Stichting Binnensport Ondersteuning 
Leiderdorp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven; 
 Administratieve doeleinden. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 Sponsorcontract. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Binnensport Ondersteuning Leiderdorp de 
volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 Bedrijfsnaam; 
 Adres; 
 Postcode; 
 Plaats; 
 (Zakelijk) Telefoonnummer; 
 (Zakelijk) E-mailadres; 
 Bankgegevens. 

 
Deze persoonsgegevens worden door Stichting Binnensport Ondersteuning Leiderdorp opgeslagen 
ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de overeenkomst en daarna 
alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 
 

  



Beeldrecht 
Van het sponsormateriaal en personen werkzaam bij de sponsor kunnen foto’s worden genomen. 
Deze beelden kunnen op de website verschijnen en in lokale kranten worden opgenomen ten 
behoeve van een persbericht. Wij vragen u hiervoor van tevoren uw nadrukkelijke toestemming. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Binnensport Ondersteuning Leiderdorp niet aan derden 
verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 
 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 
 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen 
geven aan voornoemde verzoeken. 

Stichting Binnensport Ondersteuning Leiderdorp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 

om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


