
 

 

 

 

Privacy verklaring Mansouri Gym 
      
Mansouri Gym vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Om 
uw privacy zo goed mogelijk te behandelen en beveiligen worden uw persoonsgegevens dan ook 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 
In deze privacy verklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en 
waarvoor wij deze gebruiken.  Deze verklaring is van toepassing op iedereen die contact heeft of 
heeft gehad met Mansouri Gym. 
 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?  
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:  
 
Mansouri Gym  
p/a Binderseind 21 
5701 ST Helmond 
 
Wijziging van de privacy verklaring  
Mansouri Gym kan de privacy verklaring op ieder moment wijzigen en wij raden u dan ook aan deze 
regelmatig te bekijken. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u actief informeren. 
 
Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast?  
Wanneer u zich inschrijft bij onze vereniging leggen wij persoonsgegevens van u vast. Daarnaast 
leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld (sport)materialen aanschaft via de vereniging 
of deelneemt aan (wedstrijd)activiteiten georganiseerd  door of namens de vereniging. 
 
Welke persoonsgegevens leggen wij vast?  
Mansouri Gym kan persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken zoals uw naam, adres, e-
mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en of er sprake is van 
medische klachten waarmee rekening gehouden moet worden tijdens het deelnemen aan de 
sportlessen.  
Bij inschrijving wordt ten behoeve van de ledenadministratie een foto van u genomen. Tevens 
kunnen tijdens lessen, wedstrijden of andere activiteiten foto’s en/of filmpjes gemaakt welke 
gepubliceerd worden op de website van Mansouri Gym of andere social media. 
   
Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden  
Een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van persoonsgegevens is dat voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens een wettelijke grondslag nodig is. Hieronder ziet u de wettelijke 
grondslagen op basis waarvan Mansouri Gym uw persoonsgegevens verwerkt: 
 
Uitvoering van een overeenkomst 

• Het accepteren van uw inschrijving bij Mansouri Gym om deel te nemen aan sportlessen of 
andere door de vereniging georganiseerde activiteiten.  

• Het accepteren en uitleveren van uw bij de vereniging bestelde sportmaterialen.  
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Toestemming 

• Om u deel te laten nemen aan wedstrijden en/of andere door de vereniging 
georganiseerde activiteiten. 
 

Wettelijke verplichting 

• Mansouri Gym kan op grond van het verenigingsrecht en het vastgestelde statuut uw 
persoonsgegevens verwerken. 
 

Gerechtvaardigd belang 

• Debiteurenbeheer in het kader van betaling lidmaatschapsgelden. 

• Ten behoeve van subsidieaanvragen. 

• Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering. 
 
Wettelijke rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens  
Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u diverse wettelijke rechten welke hieronder worden 
toegelicht: 
 
Recht op inzage  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt ons vragen welke persoonsgegevens 
wij van u hebben en waarvoor wij deze gebruiken. 
 
Recht op rectificatie  
U heeft het recht  uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn 
verwerkt. 
 
Recht van verwijderen  
U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen indien deze gegevens niet 
langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.  
 
Recht op beperking van de verwerking  
U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat 
Mansouri Gym in de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt in de volgende situaties: 
 

• In afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar. 

• Indien uw persoonsgegevens verwijderd zouden moeten worden, maar u geen verwijdering 
wenst. 

• Indien Mansouri Gym de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor 
deze zijn verzameld, maar u deze nog wel nodig heeft voor een rechtsvordering. 

  
Recht op dataportabiliteit  
Voor wat betreft de persoonsgegevens die Mansouri Gym van u verwerkt op grond van uw 
toestemming of op basis van het met u gesloten overeenkomst, heeft u het recht deze 
persoonsgegevens te ontvangen met als doel deze her te gebruiken of door te geven aan een andere 
organisatie.  
Het is mogelijk dat deze andere organisatie dit recht namens u uitoefent. Hiervoor dient u een 
machtiging te verstrekken zodat we kunnen vaststellen dat deze organisatie namens u optreedt. 
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Intrekking toestemming  
Voor bepaalde doeleinden vraagt Mansouri Gym uw toestemming. Wanneer wij uw toestemming 
nodig hebben, dan vragen wij u hierom. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De 
desbetreffende verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van uw 
persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig.  
 
Recht van bezwaar  
Tegen verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang kunt u 
bezwaar maken. Doet deze situatie zich voor dan zullen wij beoordelen of we aan het bezwaar 
tegemoet kunnen komen. Het is aan Mansouri Gym om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, 
toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien dit niet 
het geval is, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken. 
 
Uitoefening rechten 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
Persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar Mansouri Gym, p/a Binderseind 21, 5701 ST Helmond. Om er zeker 
van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het 
verzoek mee te sturen. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) kunt u lezen hoe 
u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Dit ter bescherming van uw privacy. Mansouri 
Gym reageert uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek. 
 
Ontvangers van persoonsgegevens  
Uw persoonsgegevens worden binnen Mansouri Gym verwerkt door het bestuur aangewezen leden 
belast met de verwerking van deze gegevens ten behoeve van de binnen de vereniging vastgestelde 
doelen met betrekking tot onder andere ledenadministratie, financiële administratie, wedstrijd- en 
activiteitenorganisatie en promotie. 
 
Hoe veilig zijn uw gegevens bij Mansouri Gym?  
Mansouri Gym heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of  onrechtmatige verwerking.  Wij bewaren uw 
persoonlijke gegevens op beveiligde computers en afgesloten ruimten die bescherming bieden tegen 
ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten 
Mansouri Gym.  
 
Hoe lang bewaart Mansouri Gym uw persoonsgegevens?  
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens zijn verzameld. 
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