
 

Privacyverklaring 

Om uw opdrachten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, verwerken wij, Duell 

sports persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van iedereen die gebruik 

maakt van onze diensten en/of onze website bezoekt. Wij zorgen er voor dat de 

(persoons)gegevens die worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en 

zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. 

 

Bewaartermijnen 

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang de opdracht onder handen is, 

indien de opdracht afgerond is bewaren wij gegevens nog 7 jaar. Bepaalde 

gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan 

wettelijke bewaarplichten. 

 

Verstrekking aan derden  

Wij wisselen alleen gegevens uit met derde partijen na schriftelijke goedkeuring 

door u en alleen wanneer dit nodig is. Verder zullen wij de door u verstrekte 

gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of 

toegestaan is. 

 

Beveiliging 

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om 

het verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van 

persoonsgegevens die wij ontvangen en verwerken. Wij verplichten onze 

medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de 

persoonsgegevens tot geheimhouding.  

 

Uw rechten 

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Wanneer blijkt dat 

gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten 

corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet 

mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage 

leidt tot inbreuk op de privacy van anderen). U kunt eventueel een verzoek 

indienen voor het verbeteren, aanvullen, wijzigen of verwijderen van 

persoonsgegevens. Bij goedkeuring voeren wij u verzoek zo spoedig mogelijk uit. 



Wij kunnen niet altijd gehoor geven aan een verzoek om gegevens te 

verwijderen. Op grond van wet- en regelgeving dienen wij bepaalde informatie 

namelijk (langer) te bewaren. 

 

Klachten 

Als u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u deze 

uiteraard schriftelijk aan ons voorleggen zodat we samen naar een oplossing 

kunnen zoeken. Dit laat onverlet dat de privacywetgeving u het recht biedt om 

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: de toezichthoudende 

autoriteit op het gebied van privacy. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen, wilt u een verzoek indienen of wilt u meer informatie naar 

aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons via 

info@duellsports.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 


