
 

 

 

PRIVACYBELEID 

Wie zijn we 
Wij zijn Euregio Squash, zijn gestart in 1994 en de Stichting is opgericht op 29 april 1998. Ons officiële 
website-adres is: http://www.euregio-squash.nl. De stichting staat ingeschreven in het register van de 
Kamer van Koophandel onder nummer 09101141 en heeft volledige rechtsbevoegdheid. Voor meer 
informatie over onze vereniging, klik hier. 
 
Dit is de privacyverklaring van Stichting Euregio Squash. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij 
omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Wij voldoen aan de 
bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). 
 
Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen 
Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig 
om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Stichting Euregio Squash verwerkt deze 
persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons 
verstrekt. 
 
Wij verwerken gegevens indien u: 
 

 Zich aanmeldt voor de competitie, zich inschrijft voor toernooien. Het gaat dan om de 
volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, 
geslacht, geboortedatum, nationaliteit, lidnummer SBN, speelsterkte en overige gegevens die 
door u worden verstrekt; 

 Onze website(s) bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet zijnde 
persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-adres; 

 Contact met ons opneemt (via email of een formulier). Het gaat dan om de gegevens waarover 
u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. 
Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en 
achternaam. 

 
Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 
 

 Het verlenen en factureren van onze diensten waarvoor je hebt aangemeld/ingeschreven; 

 Afhandeling van je deelname aan de door ons georganiseerde competitie en/of toernooien en 
je informeren over het verloop daarvan; 

 Verzenden van onze nieuwsbrieven; 

 Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van 
informatie; 

 Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 
 
Reacties 
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier 
en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te 
helpen. 
 
Media 
Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene zijn op voorhand akkoord gegaan 
met het maken en publiceren ervan door instemming met het Euregio Squash Competitiereglement 
door aanmelding voor de competitie of inschrijving voor een toernooi. Desondanks mag ieder 
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herkenbaar in beeld gebracht persoon zich melden met het recht om zich te verzetten tegen publicatie 
van dergelijke beelden. 
 
Ingesloten inhoud van andere websites 
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, 
afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als 
alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. 
 
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen 
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. 
 
Analytics 
Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden 
hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en 
om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. 
 
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het 
rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. 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. Wij hebben Google niet toegestaan de 
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google 
verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet 
meegegeven. 
 
Voor meer informatie zie het privacybeleid van Google. 
 
DATAVERWERKING 

Met wie we jouw data delen 
Wij verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien verstrekking van de 
gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij 
uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de ons opgestelde voorwaarden en in lijn 
met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
verstrekken van gegevens aan derden die toernooien en competities organiseren waarvoor u zich 
heeft ingeschreven of deelneemt. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld ook doorgestuurd worden aan 
sportbonden voor verwerking in ranglijsten. 
 
Hoe lang we jouw data bewaren 
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Stichting Euregio 
Squash bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de 
hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een 
wettelijke plicht. 
 
Welke rechten je hebt over je data 
Je kan verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen 
data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of 
beveiligingsdoeleinden. 
 
Waar we jouw data naartoe sturen 
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden. 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl


 

 

 

Hoe we jouw data beveiligen 
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Stichting Euregio Squash treft 
voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik 
of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en 
richtlijnen. 
 
Nieuwsbrief 
Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze competitiespelers en aan 
geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen 
sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich 
direct af kan melden. Bij overige mailcommunicatie kunt u middels een reply kenbaar maken dat u niet 
meer geïnteresseerd bent in opvolgende acties. Wij gebruiken het ledenbestand alleen voor het 
versturen van de mailing. 
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 
website worden gepubliceerd. 
 


