
 

Privacy verklaring 
 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang 

dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in 

dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en 

welke rechten u heeft. 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
 
Zwemschool Aquakidzz kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u 
gebruik maakt van de diensten van Zwemschol Aquakidzz en/of omdat u deze zelf bij 
het invullen van een contactformulier / inschrijfformulier op de website aan 
Zwemschool Aquakidzz verstrekt. 
 
Zwemschool Aquakidzz kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
- Uw voor- en achternaam 
- Uw geboorte datum 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
- Uw IP-adres 
 
WAAROM Zwemschool Aquakidzz GEGEVENS NODIG HEEFT 
 
Zwemschool Aquakidzz verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met 
u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail 
en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt 
worden. 
Daarnaast kan Zwemschool Aquakidzz uw persoonsgegevens gebruiken om facturen 
te kunnen versturen voor de zwemcontributie en zwemdiploma’s te kunnen bestellen.  
 

 
NEMEN VAN FOTO’S EN VIDEO’S 
 

Tijdens de zwemlessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen kan het 

voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van uw kind(eren). 

Deze foto’s worden gebruikt voor publicatie op onze website, facebookpagina of het 

illustreren van onze publicaties. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk bij 

inschrijving aangeven of email sturen naar: aquakidzz@hotmail.com. 

 
 
HOE LANG Zwemschool Aquakidzz GEGEVENS BEWAART 
 
 



Zwemschool Aquakidzz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens 
worden bewaard gedurende de loop van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, 
daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Indien u geen lid wordt 
worden uw gegevens zo snel als mogelijk binnen 6 maanden verwijderd. 
 
DELEN MET ANDEREN 
 
Zwemschool Aquakidzz verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien 
dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting. 

 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
 
Op de website van Zwemschool Aquakidzz  worden algemene bezoekgegevens 
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging 
en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor 
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  
  
Zwemschool Aquakidzz gebruikt deze informatie om de werking van de website  
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden 
niet aan derden verstrekt. 
 
GOOGLE ANALYTICS 
 
Zwemschool Aquakidzz maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe 
gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van 
Zwemschool Aquakidzz bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 
 
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer 
(IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het 
privacybeleid van Google Analytics hier aan. 
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, 
om rapporten over de Website aan Zwemschool Aquakidzz te kunnen verstrekken en 
om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen 
bieden. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk  
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  
 
Zwemschool Aquakidzz heeft hier geen invloed op. 
 
Zwemschool Aquakidzz heeft Google geen toestemming gegeven om via 
Zwemschool Aquakidzz verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere 
Google-diensten. 

 

COOKIES 



Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt 

meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 

opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van 

onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, 

zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien 

hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat 

deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en 

voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies 

betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 

Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.  

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw 

internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en 

het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  

 
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
aquakidzz@hotmail.com.  
 
 Zwemschool Aquakidzz zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek reageren. 

 

 

BEVEILIGEN 
 
Zwemschool Aquakidzz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 
Zwemschool Aquakidzz verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 
Zwemschool Aquakidzz  op via: 
 
Vestigingsadres: President Allendelaan 3, 1064 GW Amsterdam 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:34274614 
Telefoon:   06-14318782 
E-mailadres:  aquakidzz@hotmail.com 
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