
Privacyverklaring GibbonSport 
20 januari 2023 

GibbonSport – Van Hallstraat 9, 5121 AG Rijen – 06-40956300 – contact@gibbonsport.nl 

www.gibbonsport.nl – KvK: 55934854 – BTW: NL 001773909B25 – IBAN: NL26INGB0007408218 
 

Onze algemene voorwaarden, huisregels en privacyverklaring zijn van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website.  

GibbonSport verwerkt privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens wanneer je 
(mogelijk) gebruik wilt maken van onze diensten en/of producten. Persoonlijke gegevens 

worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het uitgangspunt is dat wij niet meer 
gegevens van je bewaren dan wij nodig achten. 
 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat 
betekent onder andere dat: 

• Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat 

doen wij via deze privacyverklaring; 
• Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de 

persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

• Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te 
verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 

• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te 

beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens 
verwerken; 

• Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage 

te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 
 
GibbonSport is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring 

leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 
 

Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het aanvragen van informatie met betrekking tot onze diensten en producten vragen wij 
bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken 

uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader 
van de door jouw gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons 
worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 
NAW gegevens; telefoonnummer; factuuradres; e-mailadres; betaalgegevens (status van 
betaling en rekeningnummer); gegevens over de deelnemers/groep (zoals 

groepssamenstelling, gemiddelde leeftijd, details omtrent activiteiten/programma, 
dieetwensen); gezondheidsgegevens, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, in een validiteitsverklaring. 

 
Registreren 
Bij het opvragen van informatie (o.a. via onze website/contactformulier/per e-

mail/telefonisch) over diensten en/of producten is registratie vereist. Na registratie 
bewaren wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat 
wij jou kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.  

De gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van 
jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
Wij zullen de aan jouw naam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat 

noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit of 
indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van 
onze website, diensten en/of producten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde 

autoriteiten overhandigen. 
 
Afhandelen overeenkomst 

Wanneer je met ons een overeenkomst sluit, maken wij voor de afhandeling daarvan 
gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling 
kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je 

verderop in deze privacyverklaring. 
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Reclame 

Na registratie kunnen wij je in de (nabije) toekomst op de hoogte brengen van onze 
producten en diensten per e-mail en/of nieuwsbrief. Wij gebruiken hiervoor jouw 
persoonsgegevens (naam en e-mailadres). Mocht je bezwaar hebben tegen het ontvangen 

van de nieuwsbrief/e-mail dan heb je de mogelijkheid om je uit te schrijven/af te melden. 
 
Foto’s en video 

Bij GibbonSport kunnen regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt worden waarop onze 
bezoekers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Het beeldmateriaal 
wordt onder meer gebruikt voor onze websites, social media, werving- en 

promotiemateriaal. Wij vragen betrokkenen vooraf toestemming voor publicatie. Gezien de 
grote groepen bezoekers op ons terrein kan het voorkomen dat personen zichtbaar zijn, 
zonder dat zij van te voren toestemming voor publicatie hebben  gegeven. GibbonSport 

gaat sowieso zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht je bezwaar 
hebben tegen een publicatie waarop je bent afgebeeld, dan zal deze op jouw verzoek 
worden verwijderd. 

 
Publicatie 
Bij gebruik van onze websites worden jouw gegevens niet gepubliceerd. Gegevens zijn 

hierdoor niet zichtbaar op het internet, ook niet voor zoekmachines. 
 

Verstrekking aan derden 
Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners mits deze partners betrokken zijn 
bij de uitvoering van de overeenkomst. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 
links of buttons met onze website zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van 
deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 
Cookies 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. 

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over 
de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen 
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 
Bewaartermijnen 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden zo lang als nodig bewaard om jouw 

overeenkomst te kunnen uitvoeren of wettelijk verplicht is. Daarna bewaren wij gegevens 
nog maximaal zeven jaar voor statistische en/of marketing doeleinden. De gegevens 
worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist 

(zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). GibbonSport verwijdert 
alle persoonsgegevens na zeven jaar, gerekend vanaf het moment van jouw laatste 
overeenkomst. 

 
Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of 

verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via 
onderstaande gegevens. Je kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te 
wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen naar jouw 

identiteitsbewijs. Tevens wijzen wij je op de mogelijkheid om een klacht te kunnen indienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


