Privacy Policy
Beheer
De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat
geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761
De adresgegevens van het bedrijf zijn:
Sportentrainer.nl
Pc Boutensstraat 6h
2025 LG Haarlem

Algemeen
Al uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan of verzameld door Sportentrainer.nl worden door
V.O.F. Sportentrainer.nl beheerd. Indien u zich niet kunt verenigen met het verstrekken van gegevens
aan ons, het gegeven dat uw gegevens in de door Sportentrainer.nl-services worden weergegeven of
anderszins worden gebruikt op een manier die volgens deze Privacy Policy en de Algemene
Voorwaarden is toegestaan, raden wij u aan geen account aan te maken op Sportentrainer.nl. Mocht u
zich al hebben geregistreerd, kunt u het beste uw account opheffen. De (persoonlijke) gegevens die
resulteren uit slechts enkele bezoeken aan www.sportentrainer.nl worden in anonimiteit bewaard.
Sportentrainer.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en houdt zich hieraan.

Disclaimer
Sportentrainer.nl is gerechtigd deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen, zonder dat de bezoeker
daarvan op de hoogte wordt gesteld. Dit geschied zonder voorafgaande notificatie. Het doorvoeren
van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te
lezen. Door het bezoeken van onze website accepteert u automatisch de gewijzigde Privacy Policy.
Deze Privacy Policy is van kracht vanaf 18-08-2014.

Welke gegevens verzamelen wij
Uw persoonlijke gegevens kunnen op de volgende globale manieren worden verzameld. Een nader
gespecificeerde omschrijving van de exacte doeleinden waarvoor uw gegevens kunnen worden
gebruikt zijn per categorie onderverdeeld en uitgewerkt te vinden in onze aanvullende Privacy Policy
voor opdrachtgevers, trainers, sportverenigingen, sportscholen en sporters.



Registratie
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Als u een profielpagina wilt aanmaken op www.sportentrainer.nl, vragen wij in ieder geval een aantal
verplichte persoonsgegevens op te geven. Daarnaast kunt u zelf kiezen overige gegevens over uzelf
te verstrekken tijdens het registratieproces. Vanzelfsprekend volgt hieruit dat u door het aanmaken
van een account Sportentrainer.nl anderen in staat stelt u te vereenzelvigen via uw eigen
profielpagina. Tevens staat u Sportentrainer.nl toe deze gegevens te gebruiken in overeenstemming
met deze Privacy Policy.


Gegevens profielpagina

Zodra uw profielpagina is aangemaakt en geactiveerd, kunt u ervoor kiezen om aanvullende gegevens
te verstrekken op uw eigen profielpagina. Hierbij kunt u denken aan informatie omtrent uw
opleidingsachtergrond (inclusief eventueel behaalde diploma’s), werkervaring evenzo omschrijvingen
van uw vaardigheden.


Overig

Wanneer u www.sportentrainer.nl bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens die naar ons
worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of aanverwante apparatuur waarmee u
toegang heeft. Tevens worden alle gegevens die worden verstrekt middels correspondentie via onze
website, e-mail en/of social media door ons verzameld en bewaard. Deze gegevens worden in
anonimiteit bewaard.

Minderjarigen
Indien u jonger dan achttien (18) jaar bent, dient u toestemming van uw ouders of verzorgers te
hebben voordat u zich kan aanmeldt en persoonlijke informatie verzendt naar Sportentrainer.nl. Om u
aan te melden als trainer, sportvereniging of sportschool dient u achttien (18) jaar of ouder te zijn.

Beveiliging
De gegevens die opdrachtgevers, trainers, sportverenigingen, sportscholen en sporters aan
Sportentrainer.nl verstrekken, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van gegevens
De opdrachtgever, trainer, sportvereniging, sportschool of sporter heeft te allen tijde de mogelijkheid
om de verstrekte gegevens te wijzigen. Sportentrainer.nl kan de opdrachtgever, trainer,
sportvereniging, sportschool of sporter in een dergelijk geval vragen de wijziging op een door
sportentrainer.nl voorgeschreven wijze door te geven en in uitzonderlijke gevallen kan legitimatie
worden verlangd. Trainers, sportverenigingen en sportscholen kunnen hun gegevens eenvoudig
beheren en wijzigen onder ‘mijn profiel’.
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Cookies
V.O.F. Sportentrainer.nl gebruikt overal op haar website cookies om het functioneren en uw
gebruikersbeleving te verbeteren. Wij gebruiken cookies om u best mogelijke gebruikerservaring te
kunnen bieden op onze website. U kunt cookies zelf beheren via uw browserinstellingen en andere
tools. In onderstaand beleid wordt uitgelegd hoe cookies werken.
Deze cookie uitleg is opgesteld volgens de richtlijnen van toezichthouder Autoriteit Consument en
Markt (ACM)
Om u meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van
cookies. Dit zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden
hierdoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een
website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen
websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s – door bezoekers worden
bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en
adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen
laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij
cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses. Cookies worden opgeslagen op
uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Bedenkt u
zich wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal
moeten instellen of opnieuw moet inloggen.
Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het
gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er
behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.
Wij van Sportentrainer.nl vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en
voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag uw privacy en de
gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die
gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.
Sportentrainer.nl gebruikt cookies voor:







Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website
Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze website
Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker onze website bezoekt
Het beoordelen welke delen van onze website aanpassing behoeven
Het optimaliseren van onze website en de functionaliteit van onze website
O.a. om geen misbruik van uw (persoonlijke) gegevens te maken. Zie hiervoor onderstaande
paragrafen over globaal geformuleerd ‘het verstrekken van uw ingevulde gegevens aan’

Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door opdrachtgevers, trainers, sportverenigingen en sporters aan sportentrainer.nl zijn
verstrekt zullen nooit aan derden worden verkocht of doorgegeven. Er is echter een uitzondering op
deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
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Vragen
Bezoekers kunnen met al hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Sportentrainer.nl. De
contactgegevens staan hierboven vermeld. U kunt telefonisch, via e-mail of schriftelijk in contact
komen met Sportentrainer.nl. Onder ‘contact’ op de homepage wordt het telefoonnummer van
Sportentrainer.nl weergegeven. Er kan via de contactpagina tevens eenvoudig een contactformulier
ingevuld worden om bezoekers via e-mail eenvoudig van dienst te zijn. Sportentrainer.nl streeft ernaar
al uw vragen binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
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De Privacy Policy voor opdrachtgevers, trainers, sportverenigingen, sportscholen en sporters
is een aanvulling op de Privacy Policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die zich aanmeldt als
sporter of een account of profielpagina aanmaakt als trainer, sportvereniging of sportschool bij
Sportentrainer.nl.

Gegevens die door de opdrachtgever verstrekt worden







Sportentrainer.nl gebruikt de gegevens van een opdrachtgever om deze overzichtelijk weer te
geven in een zoekopdracht.
Door akkoord te gaan met de privacy policy en de algemene voorwaarden geeft de
opdrachtgever toestemming dat bepaalde persoonsgegevens/contactgegevens zichtbaar
worden voor bezoekers.
De persoonlijke gegevens die een opdrachtgever verstrekt zijn onder andere: naam, e-mail,
telefoonnummer, website.
Contactgegevens en overige belangrijke gegevens van een opdrachtgever zijn inzichtelijk
voor elke bezoeker.
Het doel van het verzamelen van gegevens van de opdrachtgever, op een door hem
samengestelde zoekopdracht, is om de mogelijkheid te bieden eenvoudig nieuwe kandidaten
te vinden.

Sportentrainer.nl kan de gegevens die door de opdrachtgever verstrekt worden voor de volgende
doeleinden gebruiken:



Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op een bestelde dienst.
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een dienst, product, tip, handigheid waarvan
sportentrainer.nl denkt dat het kan bijdragen tot een betere website voor de bezoeker.

Nieuwsbrief
Wanneer u ervoor heeft gekozen de nieuwsbrief te ontvangen houdt Sportentrainer.nl zich het recht
een nieuwsbrief te verzenden. Dit zal maximaal 1 keer per maand geschieden. U kunt uw abonnement
op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen door u af te melden onder in de e-mail waarin de
nieuwsbrief is verzonden.

Gegevens die door de trainer verstrekt worden









Sportentrainer.nl gebruikt de gegevens van een trainer om deze overzichtelijk weer te geven
in een profielpagina.
Door akkoord te gaan met de privacy policy en de algemene voorwaarden geeft de trainer
toestemming dat bepaalde persoonsgegevens/contactgegevens zichtbaar worden voor
bezoekers.
De persoonlijke gegevens die een trainer verstrekt zijn onder andere: foto, voornaam,
achternaam, diploma’s, leeftijd, ervaring, beschikbaarheid, prijs per uur, e-mailadres en
telefoonnummer.
Contactgegevens en overige belangrijke gegevens van een trainer zijn inzichtelijk voor elke
bezoeker. Uitgezonderd het e-mailadres en gegevens die niet zijn verstrekt tijdens het
aanmaken van de profielpagina.
De trainer is niet verplicht alle velden op het trainersprofiel in te vullen.
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Tijdens de aanmeldingsprocedure zijn enkele velden verplicht om in te vullen. Zo ontstaat er
voor de bezoeker, een minimaal beeld van de dienst die wordt geleverd.
Het doel van het verzamelen van gegevens van de trainer, op een door hem/haar
samengestelde profielpagina, is om de mogelijkheid te bieden eenvoudig vindbaar te zijn voor
nieuwe opdrachten of klanten.

Sportentrainer.nl kan de gegevens die door de trainer verstrekt worden voor de volgende doeleinden
gebruiken:



Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op een bestelde dienst.
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een dienst, product, tip, handigheid waarvan
sportentrainer.nl denkt dat het kan bijdragen tot een betere website.

Nieuwsbrief
Wanneer u ervoor heeft gekozen de nieuwsbrief te ontvangen houdt Sportentrainer.nl zich het recht
een nieuwsbrief te verzenden. Dit zal maximaal 1 keer per maand geschieden. U kunt uw abonnement
op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen door u af te melden onder in de e-mail waarin de
nieuwsbrief is verzonden.

Gegevens die door de sportvereniging verstrekt worden











Sportentrainer.nl gebruikt de gegevens van een sportvereniging om deze overzichtelijk weer
te geven in een profielpagina.
Door akkoord te gaan met de privacy policy en de algemene voorwaarden geeft de
sportvereniging toestemming dat bepaalde contactgegevens zichtbaar worden voor
bezoekers.
De gegevens die een sportvereniging verstrekt zijn onder andere: foto (een logo) van de
sportvereniging, naam van de sportvereniging, adres, (locatie), contactpersoon, e-mailadres
en telefoonnummer.
Contactgegevens en overige belangrijke gegevens van een sportvereniging zijn inzichtelijk
voor elke bezoeker. Uitgezonderd het e-mailadres en gegevens die niet zijn verstrekt tijdens
het aanmaken van de profielpagina.
De sportvereniging is niet verplicht alle velden op de profielpagina in te vullen.
Tijdens de aanmeldingsprocedure zijn er ook velden verplicht om in te vullen. Zo ontstaat er
voor de bezoeker, een optimaal beeld van de sportvereniging.
Het doel van het verzamelen van de gegevens van een sportvereniging, op een
samengestelde profielpagina, is om de sportvereniging de mogelijkheid te bieden eenvoudig
vindbaar te zijn voor geïnteresseerden of nieuwe leden.

Sportentrainer.nl kan de gegevens die door de sportvereniging verstrekt worden voor de volgende
doeleinden gebruiken:



Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op een bestelde dienst.
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een dienst, product, tip, handigheid waarvan
sportentrainer.nl denkt dat het kan bijdragen tot een betere website.
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Nieuwsbrief
Wanneer u ervoor heeft gekozen de nieuwsbrief te ontvangen houdt Sportentrainer.nl zich het recht
een nieuwsbrief te verzenden. Dit zal maximaal 1 keer per maand geschieden. U kunt uw abonnement
op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen door u af te melden onder in de e-mail waarin de
nieuwsbrief is verzonden.

Gegevens die door de sportschool verstrekt worden










Sportentrainer.nl gebruikt de gegevens van een sportschool om deze overzichtelijk weer te
geven in een profielpagina.
Door akkoord te gaan met de privacy policy en de algemene voorwaarden geeft de
sportschool toestemming dat bepaalde contactgegevens zichtbaar worden voor bezoekers.
De gegevens die een sportschool verstrekt zijn onder andere: foto (een logo) van de
sportschool, naam van de sportschool, adres, (locatie), contactpersoon, e-mailadres en
telefoonnummer.
Contactgegevens en overige belangrijke gegevens van een sportschool zijn inzichtelijk voor
elke bezoeker. Uitgezonderd het e-mailadres en gegevens die niet zijn verstrekt tijdens het
aanmaken van de profielpagina.
De sportschool is niet verplicht alle velden op de profielpagina in te vullen.
Tijdens de aanmeldingsprocedure zijn er ook velden verplicht om in te vullen. Zo ontstaat er
voor de bezoeker, een optimaal beeld van de sportschool.
Het doel van het verzamelen van de gegevens van een sportschool, op een samengestelde
profielpagina, is om de sportschool de mogelijkheid te bieden eenvoudig vindbaar te zijn voor
geïnteresseerden of nieuwe leden.

Sportentrainer.nl kan de gegevens die door de sportschool verstrekt worden voor de volgende
doeleinden gebruiken:



Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op een bestelde dienst.
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een dienst, product, tip, handigheid waarvan
sportentrainer.nl denkt dat het kan bijdragen tot een betere website.

Nieuwsbrief
Wanneer u ervoor heeft gekozen de nieuwsbrief te ontvangen houdt Sportentrainer.nl zich het recht
een nieuwsbrief te verzenden. Dit zal maximaal 1 keer per maand geschieden. U kunt uw abonnement
op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen door u af te melden onder in de e-mail waarin de
nieuwsbrief is verzonden.
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Gegevens die door de sporter verstrekt worden





Een sporter dient zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken bij afname van een unieke
aanbieding.
Een sporter laat zijn/haar e-mailadres achter bij interesse in unieke aanbiedingen in de buurt.
Sportentrainer.nl gebruikt de gegevens van een sporter om deze overzichtelijk weer te geven
op een factuur na een bestelde dienst.
Door akkoord te gaan met de privacy policy en de algemene voorwaarden geeft de sporter
toestemming dat bepaalde contactgegevens gebruikt worden voor onderstaande doeleinden.

Sportentrainer.nl kan de gegevens die door de sporter verstrekt worden voor de volgende doeleinden
gebruiken:



Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op een bestelde dienst.
Het onder de aandacht brengen van een dienst, product, tip, handigheid waarvan
Sportentrainer.nl denkt dat het kan bijdragen tot een betere website.

Nieuwsbrief
Wanneer u ervoor heeft gekozen de nieuwsbrief te ontvangen houdt Sportentrainer.nl zich het recht
een nieuwsbrief te verzenden. Dit zal maximaal 1 keer per maand geschieden. U kunt uw abonnement
op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen door u af te melden onder in de e-mail waarin de
nieuwsbrief is verzonden.
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