Privacyverklaring en Algemene voorwaarden
Door gebruik te maken van het systeem van Sport- en Cultuurimpuls gaat u akkoord met
onderstaande privacyverklaring en Algemene voorwaarden. Sport- en Cultuurimpuls behoudt zich
het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring en algemene voorwaarden. Het
verdient aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte blijft.
Contactinformatie
Sport- en Cultuurimpuls is een bedrijf dat gespecialiseerd is in software, grafische vormgeving en
werkgeverschap t.a.v. buurtsportcoachprogramma’s. Wij zijn gevestigd te (5721 WV) Asten, aan de
Ommelseweg 56. Dit is ook ons postadres.
Artikel 1 Algemene voorwaarden voor aanbieders/ verenigingen
Deelnemers aan een activiteit die via het systeem van Sport- en Cultuurimpuls wordt bemiddeld,
sluiten rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met de aanbieder. De aanbieder biedt onder eigen naam
en verantwoordelijkheid de activiteit aan. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor een correcte
omgang met de doelgroep
Artikel 2 Juridisch / aansprakelijkheid/verzekeringen
1. De aanbieder bepaalt zelf de inhoud van het programma.
2. De aanbieder bepaalt zelf het maximale aantal deelnemers aan een activiteit, zodanig dat de
activiteit met dit aantal veilig en verantwoord kan plaatsvinden op de beschikbare locatie.
3. De aanbieder zorgt voor voldoende bevoegde, gediplomeerde, vakbekwame begeleiders in
relatie met het aantal deelnemers en de soort activiteit.
4. De aanbieder is altijd tijdig op de locatie aanwezig om de activiteit voor te bereiden en te
starten.
5. De doelgroep moet er op kunnen rekenen dat een activiteit daadwerkelijk plaatsvindt.
6. De aanbieder is verantwoordelijk voor de deelnemers die aan een activiteit deelnemen vanaf
het afgesproken starttijdstip van de activiteit.
7. De aanbieder beschikt hiervoor over een adequate verzekering.
8. de aanbieder blijft verantwoordelijk totdat na afloop van de activiteit alle deelnemers weer
zijn opgehaald of vertrokken zijn.
9. De activiteit vindt altijd plaats in een veilige sfeer.
10. Het aanbod is afgestemd op de leeftijd en evt. fysieke gesteldheid van de doelgroep en
deelnemers.
11. De aanbieder hanteert een (pedagogisch) verantwoorde benadering van groep en
individuen.
12. De aanbieder verklaart, middels opgeven van een cursus, dat zijn/haar gedrag in het
verleden, geen bezwaar vormt voor het aanbieden van activiteiten aan doelgroep.
13. De aanbieder biedt de activiteiten aan ‘onder eigen naam’. Dit betekent:
a. Voor ouders en/of deelnemers is het duidelijk dat de aanbieder de activiteit verzorgt.
b. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren
(aansprakelijkheid) van eigen personeel en eventuele vrijwilligers die op locatie de
activiteit verzorgen.
c. De aanbieder verzorgt zelf de verzekering van de eigen (sport)materialen,
instrumenten en andere eigendommen.
d. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de
deelnemers gedurende de duur van de activiteit (dekking voor aansprakelijkheid op
locatie).
e. In geval van eventuele schade/letsel is de aanbieder verantwoordelijk voor het
adequaat begeleiden/afhandelen daarvan.

f.

De aanbieder zorgt voor vervanging van personeel in geval van ziekte of andere
afwezigheid, zodat de activiteit kan plaatsvinden.
g. De persoon die daadwerkelijk de activiteit op een locatie uitvoert, zorgt ervoor dat er
altijd een (mobiele) telefoon binnen bereik is, voor het geval zich er iets voor doet
(deelnemer is afwezig, ongeval, ziekte). Ook is er achterwacht geregeld.
Artikel 3 Privacy
1. Via het systeem van Sport- en Cultuurimpuls kan de aanbieder een account aanmaken.
Hiermee kan de aanbieder activiteit(en) aanmelden.
2. De foto’s en de logo’s die de aanbieder uploadt kunnen vrijelijk en kosteloos worden
gebruikt door Sport- en Cultuurimpuls, zowel in fysieke vorm (een boekje) als in digitale vorm
(website). Bij aansprakelijkheidskwesties is de aanbieder verantwoordelijk, aangezien hij het
beeldmateriaal heeft aangeboden aan Sport- en Cultuurimpuls.
3. Alle door de aanbieder ingevoerde gegevens in het systeem van Sport- en Cultuurimpuls
worden uitzonderlijk beschermd met de privacyverklaring en alleen gebruikt voor onze
diensten. De ingevoerde gegevens zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt of
aan derden worden verstrekt.
4. Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving activiteiten
Persoonsgegevens
Voor- en achternaam van de
contactpersoon van
de aanbieder
E-mailadres van de contactpersoon

Telefoonnummer van de contactpersoon

Overige gegevens
Foto’s
Logo’s

Benodigd voor
Aanhef van contactmoment

Gerichter contact mogelijk om het gezamenlijke doel
te bereiken
Zodat inschrijvers de juiste contactpersoon van
de activiteit kunnen benaderen
Benodigd voor
Om de activiteit online en/of in een gedrukt boekje te
promoten
Om de activiteit online en/of in een gedrukt boekje te
promoten

5. Wij verwerken gegevens met een doel:
a. Om diensten te kunnen leveren
b. Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te verbeteren
c. Afhandeling van betaling (indien van toepassing)
d. Verwerken van statistische gegevens om de mate van succes van een project
inzichtelijk te maken en hiernaar te kunnen handelen.
e. als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
6. Gegevens worden niet verkocht aan derden of gedeeld, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met de aanbieder of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
7. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor
gegevens worden verzameld. Wij hanteren een termijn van 1 jaar vanwege een redelijk
belang in verband met een correcte bedrijfsvoering.
8. De aanbieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft hij het recht om eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de
persoonsgegevens en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
9. De aanbieder kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sportencultuurimpuls.eu
Artikel 4 Klachten
De aanbieder heeft de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Artikel 5 Cookies
Het systeem van Sport- en Cultuurimpuls gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan via de internetbrowser, zodat
die geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de aanbieder ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
Artikel 6 Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden daarom
aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te
raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
Artikel 7 Geen geautomatiseerde besluitvorming
Het systeem van Sport- en Cultuurimpuls neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
tussen zit.

