PRIVACYVERKLARING voor Dock Diving Academy
Het in deze privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle
persoonsgegevens die Dock Diving Academy (hierna te noemen DDA) verwerkt van haar
deelnemers, sponsors, donateurs, relaties of andere geïnteresseerden.

Algemeen:
Indien u inschrijft voor een door DDA georganiseerde workshop, wedstrijd of ander evenement,
een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan DDA of een derde partij
waarmee DDA een verwerkersovereenkomst heeft verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming
uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u de privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Dock Diving Academy V.O.F.
KvK nummer 80309720
Correspondentieadres: Strick van Linschotenstraat 24
3461 EG Linschoten
Vennoten:
S. Sijbrandij (Sicco@dockdivingacademy.nl)
P.H.P. van der Linden (patrick(dockdivingacademy.nl
A. van Butselaar (Sander@dockdicingacademy.nl)
Websites:
dockdivingacademy.nl
www.dockdivingacademy.nl
dockdivingacademy.com
www.dockdivingacademy.com

2. Welke gegevens verwerkt DDA?
In het kader van de, onder artikel ‘Algemeen’ benoemde punten worden de volgende
persoonsgegevens door DDA verwerkt:
• voor- en achternaam deelnemer
• telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer

• Naam, geslacht, geboortedatum, ras hond
• foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door DDA georganiseerde
evenementen en activiteiten ter publicatie in onze social media kanalen en op onze website.

3. Met welk doel verwerkt DDA deze persoonsgegevens?
DDA verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•

•

•

•

uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de
workshop/wedstrijd/ voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie
en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over activiteiten van DDA, uw naam en
bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van
het inschrijfgeld voor workshops, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen
leveringen en diensten af te wikkelen
uw naam, e-mailadres of telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beë indiging van de
workshop/evenement/wedstrijd gebruikt worden om u te vragen naar ervaringen met
DDA en u te informeren over de ontwikkelingen van de DDA
afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk door middel van een reply op de
mailing

4. Bewaartermijnen
DDA verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw deelname en bewaart
deze persoonsgegevens niet langer dan dit DDA volgens de wettelijke bewaartermijnen
toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig
geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot
een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
•
•

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft DDA passende technische- en
organisatorische maatregelen getroffen.
Indien DDA voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de
diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft DDA als verantwoordelijke met de
bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
DDA verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:
•
•

Uitslagen van wedstrijden op onze website ovv naam eigenaar/naam hond

Foto’s van deelnemers aan evenementen, wedstrijden, workshops of cursussen worden
geplaatst op onze social media kanalen en/of onze internetpagina’s.

7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en/of klachten
•

• via info@dockdivingacademy.nl kunt u een verzoek indienen om uw

persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. DDA zal uw

•

•

verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover
informeren
• indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens
als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via
info@dockdivingacademy.nl
• indien u klachten heeft over de wijze waarop DDA uw persoonsgegevens verwerkt of
uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met info@dockdivingacademy.nl.
Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze
privacyverklaring.

8. Gegevens van websitebezoek
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over
hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet
van het IP-adres is gemaskeerd). De informatie wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.”

9. Wijzigingen
Deze privacyverklaring voor DDA is vastgesteld op 1 januari 2022 en kan in de toekomst worden
gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.dockdivingacademy.nl bekend gemaakt.
Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

