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Privacy Policy N.V. Sportfondsenbad-Edam/Volendam 
 
Sportfondsen ziet dat sport, bewegen en samen activiteiten ondernemen mensen vitaal maakt. Vitaliteit brengt vandaag 
de dag nieuwe uitdagingen; zowel fysiek, mentaal als sociaal. We zien dat mensen gezond leven steeds belangrijker vin-
den. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen als vergrijzing, overgewicht en sociaal isolement. Sportfondsen biedt mensen  de 
mogelijkheid tot een vitaler leven door het bieden van doelgerichte programma’s en accommodaties aan de voorkant en 
een gestroomlijnde organisatie aan de achterkant. Daarbij wordt samengewerkt met gemeenten, maatschappelijke or-
ganisaties en andere partners binnen het brede domein van beweging en welzijn. Daarin staat de balans tussen een duur-
zaam economisch resultaat van onze organisatie en een zichtbaar resultaat van de vitaliteit van mensen centraal. 
Sportfondsen gelooft in de kracht van bewegen, in mentale uitdaging en in samenwerken; zelfredzaamheid, zonder het 
alleen te doen. Het ultieme doel is een fysiek, mentaal en sociaal vitaal Nederland. 

*** 
Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze 
Privacy Policy informeren wij u hierover. 

1. Contact gegevens 
N.V. Sportfondsenbad-Edam/Volendam(SFEV) is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de 
Harlingenlaan 25 te 1131 JP Volendam. Telefonisch kunt u ons bereiken op +31 20 3550 555, per e-mail via  
privacy@sportfondsen.nl. 

2. Op wie is deze Privacy Policy van toepassing? 
Deze Privacy Policy geldt voor alle personen van wie SFEV persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van perso-
nen die werkzaam zijn bij SFEV. 

3. Wat verstaan wij onder persoonsgegevens? 
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘Betrokkene’). Als identificeer-
baar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de 
hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator, of van één of meer elementen 
die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identi-
teit van die natuurlijk persoon. 

4. Wat zijn uw rechten? 
Onderstaand hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de Algemene Verordening inzake 
Gegevensbescherming (AVG) (artikel 12 t/m 23).  

4.1 Overzicht van uw belangrijkste rechten 
Uw belangrijkste rechten volgens bovengenoemde verordening zijn: 
(a) het recht op toegang; 
(b) het recht op rectificatie; 
(c) het recht om te wissen; 
(d) het recht om de verwerking te beperken; 
(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; 
(f) het recht op dataportabiliteit; 
(g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en 
(h) het recht om toestemming in te trekken. 

4.2 Verwerken persoonsgegevens 
U hebt het recht om, samen met bepaalde aanvullende informatie, van SFEV bevestigd te krijgen of wij uw persoons-
gegevens al dan niet verwerken en waarvoor wij deze gegevens verwerken. 
Deze aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsge-
gevens in kwestie en de (eventuele) ontvangers van deze persoonsgegevens.  
Voor zover de rechten en vrijheden van anderen niet worden beïnvloed, kunnen wij u een kopie van uw persoonsge-
gevens bezorgen. Het eerste exemplaar wordt kosteloos verstrekt, maar voor extra exemplaren kan een redelijke 
vergoeding worden gevraagd. 
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4.3 Onjuiste persoonsgegevens 
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden 
van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u aangevuld te krijgen. 

4.4 Wissen van uw persoonsgegevens 
Onder sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, zonder onnodige vertraging, 
indien:  

 de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of ver-
werkt;  

 u de toestemming intrekt voor op toestemming gebaseerde verwerking;  

 u bezwaar maakt tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbe-
scherming;  

 de persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden onrechtmatig zijn verwerkt.  
Wij hanteren  echter uitsluitingen van het recht op het wissen van persoonsgegevens. Deze uitsluitingen omvatten 
die gegevens waar verwerking noodzakelijk is: 
(a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;  
(b) voor naleving van een wettelijke verplichting;  
(c) of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

4.5 Beperken verwerking van uw persoonsgegevens 
In sommige omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die om-
standigheden zijn:  

 u betwist de juistheid van de persoonsgegevens;  

 de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen;  

 we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonsgegevens nodig 
voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;  

 u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.  
Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen het echter 
alleen anders verwerken, te weten: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridi-
sche claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of, om redenen van 
openbaar belang. 

4.6 Recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking 
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing 
doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw 
persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken. 
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of 
historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke 
situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang 
wordt uitgevoerd. 

4.7 Recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen 
Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is: 
a) toestemming; of 
b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te 

ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract, en dat deze verwerking met geau-
tomatiseerde middelen wordt uitgevoerd; 

hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal 
leesbaar formaat.  

4.8 Recht op dataportabiliteit 
In bepaalde gevallen kunt u uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij of aanbieder van diensten 
(dit heet het recht op dataportabiliteit). 

4.9 Indienen van een klacht 
Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevens-
bescherming, hebt u wettelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verant-
woordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werk-
plek of de plaats van de vermeende inbreuk. 
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4.10 Intrekken recht van toestemming 
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens informatie, hebt u het 
recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatig-
heid van verwerking vóór de intrekking. 

4.11 Uitoefen rechten 
U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door schriftelijke kennisgeving aan ons. 

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw be-
zoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere 
bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms.   

6. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
6.1 Doelen 
 Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten; 

 Het nakomen van wettelijke verplichtingen; 

 Het onderhouden van contact met u; 

 Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketing acties; 

 Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken; 

 Het verbeteren en beveiligen van onze website; 

 Het maken van gebruikersstatistieken; 

 Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging. 

6.2 Rechtsgrond 
Toestemming: Als we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze 
toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.  
Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: Indien u ons een opdracht verleent tot het 
leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van bedoelde 
opdracht noodzakelijk is. 
Wettelijke verplichting: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting die op ons rust en te herleiden is tot een specifieke wettelijke regeling in het Unierecht of 
nationaal recht.  
Gerechtvaardigd belang:  Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben 
en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens 
voor marketing doeleinden en profiling. 

7. Categorieën van gegevens die wij verwerken 
7.1 Klantgegevens 
We kunnen uw klantgegevens verwerken. Deze klantgegevens kunnen uw naam en e-mailadres bevatten. De klant-
gegevens die door u zelf aan ons zijn aangeleverd, kunnen worden verwerkt voor de doeleinden van: 

 het gebruik van onze website; 

 het leveren van onze diensten;  

 het garanderen van de veiligheid van onze website en diensten; 

 en de communicatie met u. 
De juridische basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het 
juiste beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van 
stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan. 

7.2 Gebruiksgegevens 
We kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten verwerken. De gebruiksgegevens kunnen be-
staan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, 
paginaweergaven en web-navigatiepaden, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw ser-
vicegebruik.  
De bron van de gebruiksgegevens is ons trackingsysteem voor analyses. Deze gebruiksgegevens kunnen worden 
verwerkt voor analyse van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) 
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toestemming, of (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en 
diensten. 

7.3 Profielgegevens 
We kunnen uw informatie opgenomen in uw persoonlijk profiel op onze website verwerken. Deze profielgegevens 
kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto's, geslacht, geboortedatum, relatie status, inte-
resses en hobby's, educatieve details en arbeidsgegevens betreffen. De profielgegevens kunnen worden verwerkt 
voor doeleinden om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren.  
De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toestemming, (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het juiste 
beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stap-
pen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan. 

7.4 Servicegegevens 
We kunnen uw persoonsgegevens die door u worden verstrekt tijdens het gebruik van onze services verwerken. Deze 
servicegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de werking van onze website, het leveren van onze dien-
sten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databa-
ses en de communicatie met u.  
De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het 
correcte beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen 
van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan. 

7.5 Publicatiegegevens 
We kunnen informatie die u publiceert voor publicatie op onze website of via onze services verwerken. Deze publica-
tiegegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie en het beheer van onze website en diensten mogelijk te 
maken.  
De wettelijke basis voor deze verwerking is (a) toestemming, of (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het 
correcte beheer van onze website en bedrijf, of (c) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen 
van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan. 

7.6 Onderzoeksgegevens 
We kunnen informatie in een onderzoek dat u ons met betrekking tot goederen en / of diensten verstrekt verwerken. 
Deze onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt voor het aanbieden, vermarkten en verkopen van relevante 
goederen en / of diensten aan u.  
De wettelijke basis voor deze verwerking is toestemming. 

7.7 Transactiegegevens 
Wij kunnen informatie met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en 
/ of via onze website aangaat verwerken. Deze transactiegegevens kunnen zijn uw contactgegevens, uw kaartgege-
vens en de transactiegegevens. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van het leveren van de 
gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties.  
De juridische basis voor deze verwerking is (a) de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van 
stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en (b) onze gerechtvaardigde belangen, namelijk 
onze interesse in het correcte beheer van onze website en bedrijf. 

7.8 Correspondentiegegevens 
Wij kunnen informatie opgenomen in of met betrekking tot elke communicatie die u ons stuurt verwerken. Deze 
zogeheten correspondentiegegevens kunnen de communicatie inhoud en metagegevens behorende bij de commu-
nicatie bevatten. Onze website genereert de metagegevens die zijn gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met 
behulp van de contactformulieren op de website en de webshop. De correspondentiegegevens kunnen worden ver-
werkt om met u te communiceren en om redenen van record-keeping. De wettelijke basis voor deze verwerking is 
ons gerechtvaardigd belang, namelijk het juiste beheer van onze website en ons bedrijf en de communicatie met 
gebruikers. 

7.9 Camerabeveiliging 
Indien onze gebouwen zijn voorzien van camera’s, is dat van belang voor uw veiligheid, maar ook voor die van onze 
collega’s en producten. De camerabeelden worden na maximaal vier weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn 
om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld in het kader een politieonderzoek. 
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7.10 Specifieke doeleinden 
We kunnen elk van uw persoonsgegevens die in dit beleid worden vermeld verwerken indien nodig voor het instellen, 
het uitoefenen of de verdediging van juridische claims in gerechtelijke procedures of in een administratieve of bui-
tengerechtelijke procedure.  
De wettelijke basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang, namelijk de bescherming en bevestiging 
van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen. 
Wij kunnen elk van uw persoonsgegevens die in dit beleid zijn geïdentificeerd verwerken indien nodig voor het ver-
krijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het verkrijgen van professioneel advies.  
De wettelijke basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de juiste bescherming van ons 
bedrijf tegen risico's. 
Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit hoofdstuk, kunnen ver-
werken, kunnen wij al uw persoonsgegevens verwerken wanneer dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de nale-
ving van een wettelijke verplichting waaraan zijn wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belan-
gen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. 
Gelieve geen persoonsgegevens van andere personen aan ons te verstrekken, tenzij wij u hierom verzoeken. 

8.Verwerkers  
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in 
onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een zogeheten verwerkersovereen-
komst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. 

9. Persoonsgegevens delen met derden  
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval - noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de diensten die wij voor u verrichten. Ook zijn er wettelijke verplichtin-
gen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. 
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan een lid van onze groep van ondernemingen (dit betekent onze 
dochterondernemingen, onze uiteindelijke holdingmaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit 
redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en rechtsgrondslagen die in dit beleid zijn uiteengezet. 
Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten zijn of kunnen afgehandeld worden door onze 
betalingsdienstaanbieders. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor 
zover dat nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behande-
len van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.  
Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens, kunnen we uw persoonsgegevens vrijgeven wanneer 
dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen 
zijn, of om uw vitale belangen te beschermen of de bescherming van de vitale belangen van een andere natuurlijke 
persoon of personen.  
We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het 
vaststellen, het uitoefenen of de verdediging van juridische claims in gerechtelijke procedures of in een administra-
tieve of buitengerechtelijke procedure. 

10. Beveiligen en procedure bij een data-lek 
SFEV neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om de door haar beheerde persoonsgegevens te helpen beschermen 
tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde openbaarmaking of wijziging. SFEV heeft 
maatregelen genomen op het gebied van gegevensbeveiliging via de inzet van gekwalificeerde beveiligingsspecialis-
ten en door 7*24 gebruik te maken van beveiligingsapparatuur en –programmatuur. 
Onze computerinfrastructuur wordt continu voorzien van de laatste security patches, systeem updates en de laatste 
virusscan definities.  
SFEV conformeert zich aan de wettelijke meldplicht datalekken. Er is een procedure aanwezig voor het afhandelen 
van incidenten. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Sportfondsen Nederland B.V. is verantwoordelijk 
voor het melden van een vastgesteld datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en zo nodig alle betrokkenen. 

11. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens  
Persoonsgegevens die we verwerken voor welk doel  of doeleinden dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan 
nodig is voor dat doel of die doeleinden. 
We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld, zoals 
beschreven in deze Privacy Policy, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is. 
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12. Veranderingen  
U erkent dat de persoonsgegevens die u indient voor publicatie via onze website of diensten mogelijk wereldwijd 
beschikbaar zijn via internet. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen 
niet voorkomen. 
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen 
en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze 
Privacy Policy  aanpassen. We nodigen u daarom uit de Privacy Policy  regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd 
blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken. 

13. Vragen en Klachten?  
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. 
Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen 
het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens op-
vragen en meenemen naar een andere partij (recht op dataportabiliteit).  
Als u vragen of klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen 
door een mail te sturen naar privacy@sportfondsen.nl of te bellen met +3120 3550 555. Wij helpen u graag met het 
vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoons-
gegevens. 

14. Cookies  
Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser 
wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server 
telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. 
Cookies kunnen "permanente"-cookies of "sessie” -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser 
opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum is ver-
wijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser ge-
sloten is. 
Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonsgegevens die 
wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen van cookies. 
Meer gedetailleerde informatie over ons  Cookie beleid staat op onze website vermeld: www.waterdam.nl. 

15. Onze details 
N.V. Sportfondsenbad-Edam/Volendamis gevestigd aan de Harlingenlaan 25 te 1131 JP Volendam. 
We zijn geregistreerd in Nederland onder KvK registratienummer 36002903. 
U kunt contact met ons opnemen: 
(a) per post: N.V. Sportfondsenbad-Edam/Volendam, Harlingenlaan 25 te 1131 JP Volendam; 
(b) telefonisch, op +3120 3550 555; of 
(c) per e-mail: privacy@sportfondsen.nl. 

16. De functionaris voor de gegevensbescherming 
De contactgegevens van onze functionaris voor de gegevensbescherming zijn: privacy@sportfondsen.nl. 
 
Amsterdam, mei 2018
 


