
 

 

Privacyverklaring 

 
De gemeente, productgroep Sportvoorzieningen verwerkt persoonsgegevens. Zij moet u hierover 
informeren en uw gegevens beschermen. Wij leggen u uit waar wij uw persoonsgegevens voor 
gebruiken en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 
 
Van wie verzamelen wij persoonsgegevens? 
De gemeente Den Haag, productgroep Sportvoorzieningen verzamelt gegevens van personen die een 
aankoop doen of een huurovereenkomst aangaan in de webshop sport.denhaag.nl. Voor de 
producten en diensten die in de webshop worden aangeboden verzamelen, verwerken en bewaren wij 
de volgende soorten gegevens:  

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- Geboortedatum  
- E-mailadres  
- Gebruikersnaam 
- Wachtwoord (niet zichtbaar voor medewerkers) 

 
Doel van het gebruik van persoonsgegevens 
De gemeente gebruikt persoonsgegevens voor de registratie en legitimatie ter uitgifte van de 
zwembadpas en de aankoop van de producten in de webshop. Het gaat om: 

- inschrijven voor zwemles; 
- inzien van de zwemlesvorderingen; 
- verkoop van zwemkaarten en -abonnementen; 
- verhuur van een sportruimte; 
- verhuur van sport- en spelmateriaal. 

 
Grondslag en doel voor het gebruik van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar een grondslag voor is. Zo is het gebruik van de 
genoemde gegevens nodig ter uitvoering van een overeenkomst of een taak van algemeen belang. U 
gaat met de gemeente een overeenkomst aan voor bijvoorbeeld het volgen van zwemlessen of heeft 
de gemeente uw gegevens nodig ter uitvoering van een verhuurovereenkomst.  
 
Wie ontvangen de persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere organisaties of personen anders dan 
noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening. In deze samenwerking sluit de gemeente een 
verwerkersovereenkomst met de organisatie die uw gegevens voor de gemeente verwerkt. Zo zorgt 
de gemeente dat uw gegevens veilig en vertrouwd worden verwerkt. 
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Dat 
betekent dat wij uw persoonsgegevens bewaren tot 7 jaar na het laatste bezoek, registratie of 
aankoop.  
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, het indienen van een klacht of andere 
privacy onderwerpen kunt u de algemene privacy verklaring van de gemeente Den Haag raadplegen. 

https://sport.denhaag.nl/
https://www.denhaag.nl/nl/algemene-privacyverklaring.htm

