
 

 

Privacyverklaring TeamNL@work 

Laatste update: 13 februari 2020 

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 

Via deze privacyverklaring informeert de vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse 

Sport Federatie (hierna: “NOC*NSF”) je over de wijze waarop er wordt omgegaan met de 

persoonsgegevens die worden verkregen via de website https://teamnlatwork.nocnsf.nl (hierna: “de 

Website”) en tijdens het Programma TeamNL@work.  

 

Inleiding 

NOC*NSF respecteert jouw privacy en zorgt er voor dat persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en 

in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Wij verwerken je 

gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor specifieke doeleinden. In deze 

privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verwerken als je onze Website gebruikt.  

 

Welke gegevens worden verwerkt? 

In onderstaande tabel kan je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 

persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens 

eventueel van ons ontvangen.  

 

Doel Welke 

persoonsgegevens 

Rechtsgrond Bewaartermijn Ontvangers 

 

Communiceren en 

informeren 

betreffende jouw 

aanmelding via de 

Website  

 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mail adres 

• Telefoonnummer  

 

Uitvoering 

precontractuele 

fase  

Indien je niet 

geselecteerd bent 

voor een 

programma of 

intake bewaren wij 

jouw gegevens 

nog 1 maand 

 

• NOC*NSF 

  

Beoordelen of 

aanmelder kan 

deelnemen aan een 

Programma van 

TeamNL@work en 

het uitvoeren van 

alle werkzaamheden 

welke verband 

houden met 

deelname daaraan 

 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mail adres 

• Telefoonnummer 

• Overige informatie 

welke tijdens de 

aanmelding door 

betrokkene zelf is 

verstrekt 

 

Uitvoering 

precontractuele 

fase / uitvoering 

van de 

overeenkomst 

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst 

• Opslaglocaties: KPN 

• NOC-NSF 

Informeren 

docenten, overige 

deelnemers en 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mail adres 

Toestemming Zolang als de 

toestemming niet 

ingetrokken is. 

• Docenten 

• Locatie waar het 

programma plaats 

https://teamnlatwork.nocnsf.nl/


 

 

ondersteunende 

diensten 

 

 vindt en overige 

ondersteunende 

diensten 

• Overige deelnemers  

 

Administratie 

 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mail adres 

• Telefoonnummer 

• BSN 

• Kopie ID-bewijs 

• Bankgegevens 

• Betaalgegevens 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst / 

wettelijke 

verplichting 

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst, 

daarna alleen in 

de 

financiële 

administratie voor 

minimaal 7 jaar, 

maximaal 10 jaar. 

 

• Opslaglocaties: KPN 

• NOC-NSF 

• Belastingdienst  

• Verzekeringen  

• Pensioenverstrekker 

 

Versturen digitale 

berichten, 

waaronder 

nieuwsbrief 

• Voornaam 

• Achternaam 

• E-mailadres 

 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst / 

Toestemming  

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst of 

zolang als men 

aangemeld is. 

 

• NOC-NSF 

• E-marketingtools 

 

Uitwisseling met derden 

NOC*NSF verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen. Het voorgaande is anders wanneer je 

voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de betreffende verstrekking of NOC*NSF wettelijk 

verplicht is om gegevens te verstrekken. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw 

persoonsgegevens te waarborgen. Zo hebben alleen de bevoegde medewerkers toegang tot jouw 

persoonsgegevens en gebruiken wij tweestapsverificatie.  

 

Rechten 

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om een verzoek te doen de 

persoonsgegevens in te zien die NOC*NSF van jou verwerkt, het recht om een verzoek te doen jouw 

gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht om een 

verzoek te doen op beperking van de verwerking van jouw gegevens en het recht om een verzoek te 

doen op overdracht van de persoonsgegevens die wij van je hebben.  

 

Daarnaast heb je te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen 

de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen 

terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig. 

 

Als je gebruik wilt maken van één van jouw rechten neem dan contact met ons op via onderstaande 

gegevens (zie onder het kopje “Contactgegevens”). 



 

 

 

Andere verwerkingen van (persoons)gegevens 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens door 

NOC*NSF die ontvangen worden voor de doeleinden zoals benoemd in deze Privacyverklaring. Voor 

andere verwerkingen van persoonsgegevens door NOC*NSF geldt mogelijk een ander privacybeleid. 

Neem bij vragen daarover contact met ons op. 

 

Wijzigen van deze privacyverklaring   

Indien wij deze  privacyverklaring wijzigen, zullen wij de bijgewerkte privacyverklaring op de Website 

plaatsen. Controleer regelmatig onze privacyverklaring. Wijzigingen worden van kracht zodra de 

nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst.  

 

Vragen  

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF neem dan contact 

met ons op via onderstaande gegevens.  

 

Contactgegevens 

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)  

(Kamer van Koophandel nummer: 09059703) 

Papendallaan 60  

6816 VD Arnhem  

e-mail: privacy@nocnsf.nl  

mailto:privacy@nocnsf.nl

