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Plezier, Passie en Prestatie 
 

 

 

Privacyverklaring 

 
Voetbalschool Triple-P hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze 
privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw 
persoonsgegevens.  
 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Voetbalschool Triple-P houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval de navolgende persoonsgegevens verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geboortedatum  

• Telefoonnummer  

• E-mailadres  

• Bankrekeningnummer / IBAN  
 
Als Voetbalschool Triple-P zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of 
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens zoals vermeld onder aan deze 
pagina. 
 
Jouw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door Voetbalschool Triple-P. Dit houdt in dat 
gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en/of voor wie het vanuit de 
functie of rol binnen de voetbalschool noodzakelijk is om jouwgegevens in te zien en/of te gebruiken. 
 
Jouw gegevens worden door Voetbalschool Triple-P niet gebruikt voor doeleinden die buiten het doel 
van de voetbalschool en het doel en het functioneren van de voetbalschool omgaan en waarvoor je 
geen toestemming hebt verleend. Ook worden jou gegevens niet verstrekt aan derden zonder 
toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan Voetbalschool Triple-P daartoe verplicht. 
 
Je hebt ten alle tijde recht op inzage in je persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij 
Voetbalschool Triple-P. Je kunt hiervoor een verzoek indienen via info@voetbalschooltriple-p.nl.  
 
Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers 
 
Persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers worden door Voetbalschool Triple-P verwerkt ten 
behoeve van de volgende doelstelling(en): 
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• Administratieve doeleinden 

• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen 

• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.  
 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

• De afgesloten sponsor overeenkomst of de uitgegeven opdracht 
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetbalschool Triple-P de volgende persoonsgegevens van 
jou vragen:  

• Voornaam, tussenvoegsel en achternaam 

• (Zakelijk) Telefoonnummer 

• (Zakelijk) E-mailadres 

• Bankrekeningnummer / IBAN 
 

Jouw persoonsgegevens worden door Voetbalschool Triple-P opgeslagen ten behoeve van 
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst of opdracht en daarna alleen in de financiële 
administratie voor maximaal 7 jaar. 
 

Verstrekking aan derden  
 
Voetbalschool Triple-P deelt jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming alleen met derden als 
dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele 
wettelijke verplichting. Bij verstrekking van persoonsgegevens aan derden zal voorafgaand daaraan 
worden overeengekomen dat zij zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van 
de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), worden gesteld aan het verwerken van 
persoonsgegevens.  
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-
overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de 
nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de 
door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en 
toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  
 
Fotoprotocol 
 
Voetbalschool Triple-P ziet het als een gerechtvaardigd belang om foto- en/of videomateriaal van 
trainingen en eventuele andere te organiseren activiteiten te publiceren. Zij maakt daarvoor gebruik 
van:  

• De officiële website  

• Facebook pagina van Voetbalschool Triple-P  
 
Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch 
aanvaardt de voetbalschool enige aansprakelijkheid hiervoor.  
Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of 
facebookpagina, wordt dan ook vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij 
hierover ingelicht.  
 
 
 



Cookies 
 
De website van Voetbalschool Triple-P maakt gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein 
bestandje dat op je harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de 
server die de cookie opslaat.  
Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden: 
 
Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website beter te laten functioneren. 
Een voorbeeld van een functionele cookie is een cookie die onthoudt wat er in het winkelmandje is 
gestopt. 
 
Analytische cookies: analytische cookies zorgen ervoor dat tools als Google Analytics de website 
kunnen monitoren en geven de eigenaar van de website inzage in informatie als hoeveel bezoekers de 
website heeft, welke pagina’s bezocht worden en via welke kanalen bezoekers op de website komen. 
Deze cookies geven geen informatie die naar u kunnen leiden.  
 
Tracking cookies: dit zijn cookies die het individuele gedrag van een bezoeker tracken en hierbij een 
profiel opstelt van de bezoeker. Het plaatsen van een functionele cookie dient uitsluitend om de 
website optimaal te kunnen tonen aan jou en je hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen aan 
Voetbalschool Triple-P. Voor de overige twee soorten cookies (die we op dit moment niet gebruiken) 
dien je wel toestemming te verlenen. Dit kun je doen door de cookiemelding te accepteren 
 
Klachten 
 
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 
Vragen 
 
Als je naar aanleiding van het lezen van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem 
dan contact met ons op. 
 
Contactgegevens 
Voetbalschool Triple-P 
Memerdastate 31 
9074 MG  Hallum 
Tel.nr.: 06 – 46 29 57 48 
info@voetbalschooltriple-p.nl 


