
Privacyverklaring BEEsports v.o.f. 

 

Datum verklaring 25 mei 2018 

 

BEEsports v.o.f. (hierna BEEsports) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in de verklaring 

Deze verklaring is van toepassing voor klanten, leveranciers en deelnemers aan evenementen van: 

BEEsports v.o.f. 

Buitenhof 2 

7961 DJ Ruinerwold 

KvK: 65770668 

Telefoon: 06-50444553 

BEEsports hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze 

privacyverklaring staat he persoonsgegevens verzameld worden. Waarom deze verzameld worden 

en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw 

gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers 

- Contactgegevens leveranciers van producten en/of diensten 

- Contactgegevens deelnemers aan een van de evenementen die BEEsports organiseert en/of 

registreert 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken inclusief bewaartermijn 

 

Persoonsgegevens  Bewaartermijn 

Voor- achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact 

Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact 

Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact 

Emailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact 

Bankgegevens Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege 

fiscale bewaarplicht 

  

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact 

 

BEEsports bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens zijn verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens 

langer moeten bewaren. Indien het gaat om administratie, zoals debiteuren- en 

crediteurenadministratie en in- en verkoop administratie zijn we verplicht minimaal 7 jaar deze 

gegevens te bewaren voor de belastingdienst. 

  



Doel en grondslag 

BEEsports verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen. 

Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst 

Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit 

nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren. 

Uitvoeren overeenkomst 

Het afhandelen van jouw betaling. Uitvoeren overeenkomst 

Het verwerken en publiceren van uitslagen 

voor eigen evenementen en/of evenementen 

van derden. 

Uitvoeren overeenkomst 

Uitvoeren boekhouding volgens eisen van de 

belastingdienst. 

Wettelijke verplichting 

 

Delen van persoonsgegevens met derden. 

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt BEEsports in 

bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij het registeren en publiceren van 

tijden en uitslagen voor eigen evenementen en/of evenementen van derden. 

Beveiliging  

BEEsports neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbarmaking en ongeoorloofde 

wijzigingen tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zin of als 

er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met BEEsports 

Jouw rechten 

Rechten Omschrijving 

Recht op inzage Je hebt het recht om te allen tijde jouw 

gegevens op te vragen die bij BEEsports 

worden vastgelegd en bewaard 

Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet dan behoud je het 

recht om dit te laten rectificeren door 

BEEsports 

  

Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens worden 

vastgelegd in de database van BEEsports na de 

aangegeven termijn dan heb je het recht dit te 

laten wissen 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil je niet dat BEEsports jouw gegevens 

gebruikt, dan heb je het recht op het stoppen 

van het gebruik van jouw gegevens na de 

aangegeven termijn 

 

Dit doe je door contact op te nemen met BEEsports via de onderstaande contactgegevens. Wij 

streven ernaar om binnen een week te reageren op je verzoek. Je krijg dan een overzicht van jouw bij 

ons opgeslagen gegevens. Mocht je het niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de 

privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

 

  



Recht te openbaren 

BEEsports behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel 

wanneer BEEsports dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek en/of proces 

of om de rechten, eigendom en/of veiligheid van BEEsports te beschermen. Daarbij trachten wij 

altijd jouw recht op privacy te bewaren en te respecteren. 

 

Heb je toch vragen over deze privacyverklaring dan kan je contact op nemen met H.R. (Erik) Kuijer / 

A (Lia) Kuijer van der Linde (eigenaar/directie BEEsports) 

06-50444553 / 06-46771120 


