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Privacyverklaring 

Binnen onze stichting verzamelen wij persoonsgegevens van onze leden en hun ouders zodat zij 

gebruik kunnen maken van onze diensten en wij de nodige informatie kunnen geven. Maar welke 

persoonsgegevens worden waarvoor verzameld? Daar geven we graag antwoord op. Mocht je na het 

lezen hiervan nog vragen hebben, laat het ons dan weten via de e-mail: 

privacy@bosanturnacademie.nl. 

Bezoeker van onze website 

Wanneer je onze website bezoekt, wordt je IP-adres opgeslagen. Dit gebruiken wij enkel voor onze 

websitestatistieken, en hier doen wij verder niets mee. 

Lid van de Bosan Turnacademie 

Als (proef)lid nemen de turnsters deel aan onze trainingen. Hiervoor hebben we naam, 

geboortedatum en contactgegevens nodig. Ook hebben we de contactgegevens en bank- en 

betaalgegevens van ouders nodig voor de facturering.  

Mocht het nodig zijn (we hopen natuurlijk van niet), hebben we ook medische gegevens nodig om in 

geval van nood alles zo snel en goed mogelijk te kunnen regelen. Contact met het Sport Medisch 

Centrum gebeurt via een speciaal daarvoor ontwikkelde app met specifieke beveiliging: Siilo Medical. 

Daarnaast gebruiken wij beeldmateriaal van onze turnsters voor evaluatie van oefeningen en voor 

promotiedoeleinden, zowel tijdens als na het lidmaatschap. Ook kunnen foto’s en video’s tijdens 

wedstrijden worden gemaakt. 

Verstrekking van gegevens aan derden 

Wij verstrekken de persoonsgegevens van onze leden alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de overeenkomst die wij met onze leden hebben (bijvoorbeeld voor wedstrijden van de 

KNGU of toernooien), of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze persoonsgegevens te 

verstrekken aan deze derden. Wanneer het niet strikt noodzakelijk is om persoonsgegevens aan 

derden te verstrekken, zullen wij in voorkomende gevallen hier eerst toestemming voor vragen. 

De contactgegevens (adres, mailadres en telefoonnummer) van het trainersteam en de turnsters en 

hun ouders stellen wij beschikbaar voor onze leden. Zo kan er onderling gemakkelijk en snel contact 

met elkaar gezocht worden om vervoer te regelen naar trainingen of wedstrijden. 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens? 

Conform de wetgeving bewaren wij factuurgegevens na beëindiging van het lidmaatschap voor 7 jaar. 

Hierna worden deze vernietigd. Na beëindiging van het lidmaatschap zullen wij contactgegevens, 

trainingsgegevens/-resultaten, eventuele prestaties en beeldmateriaal in ons archief bewaren voor 

historische en statistische doeleinden. Waar mogelijk zullen wij gegevens anonimiseren. 
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Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

Oud-leden 
Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen? Daarvoor kan er bij ons een verzoek ingediend 

worden via privacy@bosanturnacademie.nl. Hiervoor dient u zich wel te identificeren. Dit verzoek 

zullen wij ook doorgeven aan alle andere organisaties waaraan wij deze persoonsgegevens hebben 

verstrekt. 

Leden 
Wanneer je wilt weten welke informatie wij precies van je hebben, gegevens wilt aanpassen die je zelf 

niet kan veranderen, of bepaalde gegevens verwijderd wilt hebben hoef je alleen even contact met 

ons op te nemen via privacy@bosanturnacademie.nl. 
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