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Privacywet 

 

 

Wettelijke kaders 
 

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de stichting Sporthal Zwolle-Zuid  
van essentieel belang. De organisatie gaat op een veilige manier met persoonsgegevens 
om en respecteert de privacy van betrokkenen, met inachtneming van de geldende 
privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Betrokkenen 
 

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens van die betrokkenen die belanghebbend 
zijn bij de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden. Ook verwerken wij 
persoonsgegevens van medewerkers die onder onze verantwoordelijkheid werkzaam-
heden voor de sporthal Zwolle-Zuid verrichten. Dat kunnen medewerkers zijn met een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, maar dit kunnen ook uitzendkrachten zijn. 

 

Daarnaast wordt ook gewerkt met persoonsgegevens van klanten (huurders). Deze 
gegevens worden verzameld voor het kunnen vastleggen van verhuur(afspraken) die wij 
in opdracht van onze (vaste/incidentele) huurder(s) uitvoeren. De gegevens van 
potentiële huurders verwerken wij op basis van onze wettelijke verplichtingen als 
verhuurder en om (contractuele) toezeggingen gestand te kunnen doen. 

 

Rechtsgronden en doelbinding 
 

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. De volgende 
rechtsgronden zijn van toepassing: 

 

- De verwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming en/of uitvoering van       
een overeenkomst;  

- De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen,   
zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens óf om bepaalde informatie   
te delen voor strafrechtelijk onderzoek; 

- Door betrokkene uitdrukkelijk verleende toestemming voor verwerking van de          
persoonsgegevens. 

 

Gebruik persoonsgegevens (huurders) 
 

We gebruiken alleen de persoonsgegevens die u ons wilt geven of die nodig zijn om de 
huurder (beter) van dienst te kunnen zijn. Wij gebruiken het onder meer voor: 

 

- Klantcontact en communicatie. We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om 
zo goed mogelijk te informeren over de verhuurtijd(en) en voor informatie c.q. 
afstemming over alternatieve verhuuropties en/of andere bedrijfsactiviteiten. Het 
biedt ook de gelegenheid om eventuele (verhuur) problemen adequaat te kunnen 
oplossen 

- Geschillen. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt in het kader van 
geschillenbeslechting, om nakoming van de (verhuur)overeenkomst af te 
dwingen, om onze rechten naar derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen 
tegen vorderingen of beweringen van derden. 
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Bewaartermijnen 
 

Wij hanteren daar waar van toepassing de wettelijke bewaartermijnen. De gegevens 
worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. 
 

Doorgeven aan derden 
 

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze verwerkt. Wij delen persoonlijke gegevens uitsluitend met derden 
wanneer dat voor de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden 
noodzakelijk is. 
 
Bescherming van gegevens  
 

Wij beschermen uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde 
aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het 
bijzonder geldt het volgende: 

 

- Technische beveiligingsmaatregelen worden toegepast; 
- Logische toegangsbeveiliging (identificeren en autoriseren) wordt toegepast;  
- We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en 

verwerking van gegevens. 
 
Vragen en klachten 
 

We controleren regelmatig of we voldoen aan ons eigen privacybeleid. Als u vragen of 
klachten, neem dan contact met ons op via het onderstaande e–mailadres of telefoon-
nummer:  

 

- E-mail: info@sporthalzwollezuid.nl 
- Telefoon: 038-4600065 

 
Wijzigingen in de privacy verklaring 
 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring.  
Indien wij menen dat de wijzigingen van wezenlijke aard zijn, dan stellen wij u hiervan 
op de hoogte op een van de volgende manieren: (1) door de wijzigingen op onze website 
te plaatsen, of (2) door u een e-mail of bericht te sturen over de wijzigingen. 
 
De sporthal Zwolle-Zuid is gevestigd aan de Van der Heydenstraat 2, 8014 ZZ te Zwolle, 
en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 41025394. 
 
 
 
 
 
Het stichtingsbestuur Sporthal Zwolle-Zuid  
 


