
Privacy verklaring 

Kassem Gym/Sports 

  



Inleiding 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw 
persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan 
wordt. Zo 
wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor 
welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u 
hier ook al 
uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt 
maken van die rechten.  

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld 
wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek 
te raadplegen. 

U leest op dit moment de privacy verklaring van Kassem Gym/
Sports. 
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Kassem Gym/Sports 
verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee 
gedaan wordt 
en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. 
Daarover gaat deze verklaring. 

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens 
door Kassem Gym/Sports, neem dan gerust contact op! 

kassemsports@outlook.com 
+31 6 146 99 493 
+31 6 139 12 504 

mailto:kassemsports@outlook.com


Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld 
door Kassem Gym/Sports.  Het gaat dan om:  

01. Het versturen van nieuwsbrieven 
Kassem Gym/Sports stuurt soms via e-mail nieuwsbrieven. Deze 
nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Uw naam en e-
mailadres worden verzameld 
via het inschrijfformulier.  

02. Contact opnemen 
Uw gegevens zullen verzameld worden om individueel contact 
met u op te kunnen nemen omtrent de verschillende activiteiten 
die Kassem Gym/Sports aanbiedt, facturatie, deelname aan 
wedstrijden, enz..  

Alle gegevens worden alleen gebruikt met uw uitdrukkelijke 
toestemming.  

Duur opslag 

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Kassem 
Gym/Sports, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren 
van activiteiten.  
Bij het opzeggen van uw lidmaatschap worden uw gegevens 
desgewenst vernietigd.  



Beveiliging 

Er worden van uw persoonsgegevens fysieke kopieën gemaakt. 
Deze worden opgeslagen in een kast met slot. Tot deze kast 
hebben alleen toegang (Malika Allai-Kassem – Jouhara Boutaybi- 
Lahbib Kassem -Khalid Kassem – Arjan de Graaf en Paul Roest) 
vanwege hun functie van: Secretariaat-trainers- voorzitter en 
penningmeester) 

De apparaten die uw gegevens openen zijn vergrendeld met een 
wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang 
hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde 
apparaten.  



Uw rechten 

1. Recht op inzage  
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te 
vragen die bij Kassem Gym/Sports vastgelegd en bewaard 
worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch 
contact op te nemen met Kassem Gym/Sports. U 
krijgt dan een overzicht van uw gegevens.  

2. Recht op rectificatie  
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? 
U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Kassem 
Gym/Sports.  

3. Recht op wissen van gegevens  
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Kassem Gym/Sports 
vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen 
van uw gegevens.  

4. Recht op het indienen van een klacht  
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit 
Persoonsgegevens, als u vindt dat Kassem Gym/Sports niet 
op de juiste manier met uw gegevens omgaat.  

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 
Wilt u niet dat Kassem Gym/Sports uw gegevens gebruikt? 
Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van 
uw persoonsgegevens.  



Plichten  

Kassem Gym/Sports verwerkt persoonsgegevens op grond van 
een gerechtvaardigd verenigingsbelang. Denk hierbij aan het 
versturen van mails, nieuwsbrieven en het anderszins opnemen 
van contact met haar leden en oud-leden. Uw gegevens zullen 
nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn 
om aan te leveren in het inschrijfformulier zijn de minimale 
benodigde gegevens voor de genoemde doelen.  

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Kassem 
Gym/Sports met anderen te delen, dan zal daar eerst uw 
toestemming voor worden gevraagd.  
Hetzelfde geld voor het plaatsen van gegevens of foto’s op de 
website van Kassem Gym/Sports.  

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via  

kassemsports@outlook.com 
+31 6 146 99 493 
+31 6 139 12 504 

mailto:kassemsports@outlook.com

