Privacyverklaring –
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Swim’s Cool
Bedrijfs- contactgegevens
Slegers & Clement VOF
Handelsnaam: Swim’s Cool
Heuvel 16A
5563AP Westerhoven
tel: 06-22313330
info@swimscool.nl | www.swimscool.nl
KvK Brabant 50811959 (Slegers&Clement VOF)
BTW NL822946257B01
INGbank NL74INGB0007283582

Zwemleslocatie
De Wedert (Sportpark Den Dries)
Pastoor Heerkensdreef 29
5552 BG Valkenswaard

1. Privacyverklaring
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
AC Slegers is de Functionaris Gegevensbescherming van Slegers & Clement VOF –
Swim’s Cool. Hij is te bereiken via info@swimscool.nl
2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Slegers & Clement VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam ouders/ verzorger
• Adresgegevens ouders/ verzorger
• Telefoonnummer ouders/ verzorger
• E-mailadres ouders/ verzorger
• Bankrekeningnummer ouders/ verzorger
• Voor- en achternaam kind < 16 jaar
• Geboortedatum kind < 16 jaar
• Geslacht kind < 16 jaar
• Opmerkingen/bijzonderheden tav het kind < 16 jaar
a. Personeel werving
Bij de werving van personeel en stagiaires vraagt Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool
de sollicitant een Curriculum Vitea te overleggen. Nadat een wervingsprocedure
helemaal is afgerond wordt de cv na maximaal 3 maanden verwijderd. Dit geldt ook voor
personeel dat stopt met werken voor Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u, omdat u deze zelf aan ons verstrekt
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@swimscool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Om inschrijving en aanmelding te bevestigen
• Om een juiste indeling van onze lesgroepen te kunnen doen en aan te sluiten bij
de leerbehoefte
• Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool verwerkt ook persoonsgegevens als wij
hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
5. Geautomatiseerde besluitvorming
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Slegers &
Clement VOF – Swim’s Cool) tussen zit. Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool gebruikt de
volgende computerprogramma's of -systemen:
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via het programma Google Formulieren.
Persoonsgegevens worden bewaard via een geautomatiseerde verwerking van het
inschrijfformulier (van Google) in Google Spreadsheets.
Wij verwerken de gegevens in een administratieoverzicht Google Spreadsheets en
maken een wekelijkse handmatige backup in het programma Excel van Microsoft. De
Google documenten worden bewaard op een afgeschermde Google drive omgeving en

de Backup wordt lokaal op een computer bewaard en in een Microsoft Onedrive
omgeving.
6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
• Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 3 maanden, voor alle in artikel 2
genoemde persoonsgegevens van klanten die voortijding uitschrijven van ons
zwemlesprogramma, zonder behalen van het diploma
• Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 3 jaar, voor alle in artikel 2
genoemde persoonsgegevens van klanten die bij ons zwemlesprogramma hebben
afgerond met het behalen van het diploma. Het doel is om deze klanten
herhalingslessen en terugkomlessen aan te kunnen bieden.
• Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd, voor in artikel 2 genoemde
persoonsgegevens: Voor- en achternaam kind < 16 jaar
van klanten die bij ons het zwemlesprogramma hebben afgerond met het behalen
van het diploma. Met als doel overzicht te houden van het aantal zwemlesklanten
dat bij Swim’s Cool een diploma heeft gehaald.
7. Delen van persoonsgegevens met derden
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool deelt persoonsgegevens van klanten die
deelnemen aan het zwemprogramma SuperSpetters met De zwembond KNZB, Coltbaan
1-19; 3439 NG Nieuwegein, telofoon 088-1348600.
Deze partij is initiatiefnemer van het zwemlesprogramma Superspetters.
De volgende persoonsgegevens worden met de KNZB gedeeld:
Voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht van kind <16, adresgegevens, e-mail
van ouders/verzorgers.
Het doel van het verstrekken van persoonsgegevens met de KNZB:
KNZB wil communicatie onderhouden met de ouders over het zwemlesprogramma tav
van tevredenheid en resultaat.
KNZB wil onderzoek blijven doen naar de resultaten van het zwemlesprogramma.
(Zie KNZB Privacy Statement: https://www.superspetters.nl/privacy-en-cookiesstatement )
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool verstrekt verder geen persoonsgegevens met
derden. Indien er sprake zou zijn van verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
doet Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
a. Beeldmateriaal en sociale media, publiceren van foto’s en video’s
Bij de aanmelding vragen wij u op het inschrijfformulier nadrukkelijke toestemming te
geven voor publicatie van foto’s en video’s op sociale media.
We hebben uw toestemming nodig voor het maken en publiceren van beeldmateriaal
mbt onze zwemlessen en het behalen van het zwemdiploma.
Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene worden gezien als
persoonsgegevens. Voor het maken en publiceren ervan hebben wij toestemming nodig
van de betrokkene. Bij jongeren onder de 16 jaar zal de toestemming worden gegeven

door de ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger die de inschrijving verzorgt.
Recht van verzet tegen publicatie.
Een herkenbaar in beeld gebrachte persoon (voor jongeren onder de 16 jaar
ouder/verzorger/wettelijk vertegenwoordiger) heeft het recht om zich te verzetten
tegen publicatie van dergelijke beelden. Swim’s Cool geeft gehoor aan een dergelijk
verzoek.
Op de website www.swimscool.nl worden uitsluitend stockfoto’s geplaatst. Dit betekent
dat er alleen gekochte foto’s worden getoond en geen beeldmateriaal van onze
zwemlessen.
b. Sociale media
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool wil de privacy borgen van personen die publiciteit
via sociale media willen vermijden, en zullen adequaat omgaan met eventuele klachten
en verzoeken.
c. Informeren
Toeschouwers en bezoekers worden via een schrijven, dat hangt bij de ingang van het
zwembad geïnformeerd over eventuele beeldopnamen en het doel ervan.
8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool gebruikt functionele, analytische en tracking
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website
https://swimscool.wordpress.com (www.swimscool.nl) wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool
gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies gebruikt die uw surfgedrag
bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties worden aangeboden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en kunt
u toestemming geven voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op de Swim’s Cool website wordt gebruik gemaakt van een cookie plugin van
Wordpress.com.
Cookie: EUCookie law Widget
Naam: eucookielaw
Functie: Functionele en tracking cookie
Bewaartermijn: 30 dagen
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool, en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@swimscool.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Na onze reactie zullen wij het kopie paspoort vernietigen.
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Slegers & Clement VOF – Swim’s Cool neemt de bescherming van uw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op telefonisch via 0622313330 of via info@swimscool.nl.

