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Privacyverklaring Sportpunt Houten 
 
Sportpunt Houten, gevestigd aan de Randhoeve 221, 3995 GA Houten, verwerkt persoonsgegevens. 
Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij 
antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Sportpunt 
Houten.  
 
Wat zijn persoonsgegevens?  
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 
combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 
Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je 
geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee 
omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.  
 
Van wie verwerkt Sportpunt Houten persoonsgegevens?  
Sportpunt Houten verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie 
hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:  

 Deelnemers van de Jeugdpas Sport & Cultuur 

 Deelnemers van de Koffieplus activiteiten 

 Genomineerden en bezoekers van het Sportgala Houten 

 Ontvangers van de Sportpunt Houten nieuwsbrief 

 Deelnemers van evenementen van Sportpunt Houten, zoals de Vijfwal Family Run 

 Mensen die aan een (sport)organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen 
krijgen of hebben gehad  

 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  
De medewerkers van Sportpunt Houten verwerken persoonsgegevens. Voor de Jeugdpas Sport & 
Cultuur wordt gebruik gemaakt van een digitale inschrijfmodule. Voor een aantal projecten worden 
formulieren gebruikt op de website van zowel Sportpunt Houten als Sportgala Houten. Daarnaast 
worden persoonsgegevens verzameld via mailcontact met de medewerkers van Sportpunt Houten.  
 
Waarvoor verwerkt Sportpunt Houten persoonsgegevens?  
Als je mee wilt doen aan activiteiten van Sportpunt Houten of een andere relatie met ons aan wilt 
gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste 
wijze inschrijven en willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens 
bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over gerelateerde zaken, maar 
ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. 
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om je te informeren 
over een nieuwe activiteit van Sportpunt Houten of een activiteit van een partner van ons. Wil je niet 
benaderd worden voor een bepaald onderdeel? Dan kun je dit aangeven door een mail te sturen 
naar info@sportpunthouten.nl. 
 
Verwerkt Sportpunt Houten ook bijzondere persoonsgegevens?  
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 
verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere 
persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons 
vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze 
dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan informatie over de gezondheid, wat van invloed kan zijn 
voor deelname aan onze activiteiten.  
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Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?  
Voor veel projecten en activiteiten geldt dat alleen medewerkers van Sportpunt Houten 
persoonsgegevens kunnen raadplegen. Voor de volgende projecten geldt een aanvulling: 
 
Aanmelders (doorgaans ouder(s)/verzorger(s)) van deelnemers van de Jeugdpas Sport & Cultuur 
kunnen zelf bij de persoonsgegevens. Door in te loggen op het eigen account via 
www.sportpunthouten.nl/jsp kun je alle gegevens met betrekking tot jouw zoon/dochter terug 
vinden en bewerken. Sportaanbieders  kunnen per cursus een deelnemerslijst uit het systeem 
exporteren naar een Excel bestand. Op deze deelnemerslijst zijn naam, leeftijd en telefoonnummer 
te vinden. Via de inschrijfmodule van de Jeugdpas Sport & Cultuur kan Sportpunt Houten je 
(automatische) serviceberichten sturen, zoals de bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of 
een betalingsbevestiging. Per blok worden twee nieuwsberichten over de inschrijfdeadlines en het 
nieuwe cursusaanbod verstuurd.  Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te 
schrijven. Sportpunt Houten beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.  
 
Voor het Sportgala Houten worden mensen via een formulier op de website aangemeld voor hun 
prestatie. De naam, sportprestatie & foto van de aangemelde persoon wordt beschikbaar gesteld aan 
de jury van het Sportgala Houten en de presentator van  het Sportgala. Wanneer iemand 
genomineerd wordt voor het Sportgala Houten, zal de naam en de prestatie (voorzien van 
fotomateriaal) openbaar worden gemaakt en worden gebruikt voor promotie doeleinden van het 
Sportgala Houten.  
 
Hoe gaat Sportpunt Houten met mijn persoonsgegevens om?  
De persoonsgegevens worden bewaard in een clouddienst en niet langer dan noodzakelijk is voor 
normaal gebruik of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Alle medewerkers die namens Sportpunt 
Houten van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  
Sportpunt Houten verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 
nodig is voor de uitvoering van de activiteiten. Met bedrijven, zoals de leverancier van de digitale 
inschrijfmodule van de Jeugdpas Sport & Cultuur, die jouw gegevens beheren in onze opdracht, 
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor vertrouwelijkheid van je gegevens. 
 
We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens, welke via formulieren of 
aanmeldingen via onze websites worden verzameld. 
 
Hoelang worden mijn gegevens bewaard?  
Gegevens gerelateerd aan je deelname aan activiteiten worden in beperkte vorm na afloop van de 
activiteit bewaard om statistische informatie, zoals deelnemersaantallen over de jaren heen, juist te 
kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde 
voorschriften.  
 
Online media Sportpunt Houten 
De websites van Sportpunt Houten gebruiken cookies om er voor te zorgen dat de websites naar 
behoren werken, ook wel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 
Via het contactformulier op de website van Sportpunt Houten kun je medewerkers van Sportpunt 
Houten benaderen voor een vraag of opmerking. Het ingevulde webformulier wordt via mail bij de 
betreffende medewerker en de Sportmakelaar bezorgd voor beantwoording.  
 
Sportpunt Houten werkt met het nieuwsbrief component AcyMailing van Joomla voor het versturen 
van nieuwsbrieven. Via de website van Sportpunt Houten kunnen mensen zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief heeft de ontvanger de optie om te kunnen afmelden. 
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Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Sportpunt Houten kun je 
terecht bij de Sportmakelaar via info@sportpunthouten.nl.    
 
Wijzigingen privacybeleid  
Sportpunt Houten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor deelname aan 
activiteiten van Sportpunt Houten te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je 
kunt deze privacyverklaring raadplegen via www.sportpunthouten.nl. 


