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Privacyverklaring 
Datum laatste wijziging: 15 april 2020 
Stichting Businessclub Dynamo  
 
hierna te noemen: ‘Businessclub Dynamo’ 
 
Businessclub Dynamo, gevestigd te Apeldoorn is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, dan kunt u altijd contact 
met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn: 
 
Businessclub Dynamo  
Postadres: Het Rietveld 55A, 7321 CT Apeldoorn 
E-mail: info@businessclubdynamo.nl 
Website: https://www.businessclubdynamo.nl 
KvK-nummer: 814344148 
 
Wie zijn wij?  
Wij zijn een businessclub die naast het ondersteunen van topvolleybal in Apeldoorn 
tot doel heeft om ondernemers bij elkaar te brengen en met elkaar te laten 
netwerken. Ondernemers treffen elkaar tijdens een door het bestuur georganiseerd 
evenement, maar de ondernemers zoeken ook de rechtstreekse onderlinge 
contacten met elkaar.  
 
De persoonsgegevens die wij verwerken: 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en aangezien je een sponsor 
bent van Dynamo.  
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Bedrijfsnaam 
- Voor- en achternaam contactpersoon 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- Rechtstreeks e-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door het profiel 

wat op onze website wordt opgenomen of het profiel dat je op onze website aan 
laat maken, zowel in de correspondentie als telefonisch.  

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website c.q. gegevens en/of foto’s van 
de door jou bijgewoonde activiteiten.  
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Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
1. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolder, uitnodigingen voor 

activiteiten en andere marketingdoeleinden;  
2. Voor het bijhouden van een lijst waarin alle sponsoren (ondernemers) zijn 

opgenomen met daarbij de contactgegevens van de contactpersonen. Deze lijst 
staat ter beschikking voor alle sponsoren van Dynamo, zodat ze rechtstreeks met 
elkaar contact kunnen opnemen in het kader van netwerken en acquisitie; 

3. Je te informeren over onze diensten en/of producten en/of bijeenkomsten;  
4. Onze diensten en producten goed te kunnen leveren; 
5. Met u een relatie aan te kunnen gaan, deze relatie te kunnen onderhouden en om 

opdrachten/overeenkomsten aan te gaan. 
 
Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen maar 
persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, om 
te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat u daar toestemming voor hebt 
gegeven. Ook verwerken wij persoonsgegevens omdat wij daarvoor een 
gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld in het kader van marketingactiviteiten 
of voor een zorgvuldige administratie). Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig 
hebben, dan worden de persoonsgegevens uiteraard verwijderd.  
 
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de 
volgende bewaartermijnen voor alle gegevens van de sponsoren van Businessclub 
Dynamo; na het einde van het lidmaatschap en/of het aflopen van de 
sponsorovereenkomst worden de gegevens van de betreffende sponsor verwijderd, 
behoudens voor zover deze gegevens zijn opgenomen in de (financiële) administratie 
met het oog op het voeren van de boekhouding.  
 
Delen wij de persoonsgegevens met andere bedrijven/organisaties?  
Ja. Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende organisaties, zijnde sponsoren 
van Businessclub Dynamo ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en 
eventueel aan andere organisaties om te voldoen aan een eventuele wettelijke 
verplichting. Het doel is immers om met elkaar in contact te komen en om te kunnen 
netwerken. Het beschikbaar stellen van ieders contactgegevens aan elkaar is daaraan 
inherent.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken. 
Voor een goede en veilige werking van de website en om de kwaliteit en statistieken 
van de website te bekijken, te analyseren en te verbeteren, maken wij gebruik van de 
diensten van Google Analytics. Hierdoor gebruiken wij cookies en/of vergelijkbare 
technieken.  
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Cookies zijn tekstbestandjes die hiervoor op uw computer of apparaat worden 
geplaatst. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens van u.  
Indien de cookies wel persoonsgegevens van u zullen verzamelen, vragen wij u 
hiervoor altijd vooraf om toestemming. Eventueel kunt u in uw eigen instellingen van 
uw browser aangeven of u cookies toestaat of niet. 
 
Social Media  
Op de website zijn er afbeeldingen/knoppen/verwijzingen opgenomen van diverse 
social media kanalen (bijv. LinkedIn, Twitter, Facebook). Dit is opgenomen, omdat de 
mogelijkheid bestaat om bepaalde onderwerpen of pagina’s te delen via social media. 
Zodra u op deze knoppen drukt, worden mogelijk uw persoonsgegevens verwerkt door 
de betreffende social media aanbieder. Hier hebben wij geen invloed op. Wij verwijzen 
u graag naar de privacyverklaring van deze social media aanbieders.  
 
Hebben wij de persoonsgegevens goed beveiligd?  
Ja. Wij zorgen voor een goede en passende (organisatorische en technische) 
beveiliging van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de wettelijke eisen en 
richtlijnen. Wij doen dit ondermeer om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.  
 
Uw privacyrechten 
Wij verwerken in beginsel enkel persoonsgegevens waarvan u op de hoogte bent. U 
bent daar dan al vooraf over geïnformeerd of u heeft daar uw toestemming voor 
gegeven. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en wilt u de 
persoonsgegevens ontvangen? Dat is heel begrijpelijk en dat kan ook. U kunt ons dan 
hiervoor mailen of een brief sturen. Als u uw persoonsgegevens heeft ingezien en het 
blijkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn of niet volledig, dan kunt u ons 
verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. In een aantal 
gevallen kunt u ons vragen om verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens.  
Heeft u bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt u uw 
bezwaar schriftelijk aan ons richten. Tevens bestaat het recht voor u om een klacht in 
te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Verzoeken indienen of bezwaar maken 
Als u een verzoek omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens wilt indienen of 
u wilt bezwaar maken, dan kunt u dit schriftelijk (via e-mail of per post) aan ons 
sturen. Wij verzoeken u dan wel om uw verzoek of bezwaar van een motivering te 
voorzien. Wij zullen uw verzoek of bezwaar dan binnen 4 weken behandelen.  
 


