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Deze privacyverklaring is van toepassing op alle 
door BS Sports & Academy geleverde diensten 
en producten. BS Sports & Academy is statutair 
gevestigd op de Stationsstraat 143B, 7311 MD te 
Apeldoorn en staat ingeschreven in het handels-
register van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 73541001. BS Sports & Academy kunt u 
bereiken per e-mail via info@bs-sports.nl en tele-
fonisch op 06 407 94 897.

BS Sports & Academy is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoongegevens zoals weerge-
geven in deze privacyverklaring. 

Welke persoonsgegevens verwerkt BS Sports & 
Academy?
BS Sports & Academy verwerkt uw persoons-
gegevens omdat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt 
verstrekt. Gegevens die wij van u nodig kunnen 
hebben voor het leveren van producten of dien-
sten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt ver-
strekt. 

In eerste instantie verwerkt BS Sports & Acade-
my die gegevens die nodig zijn om contact op te 
kunnen nemen of te onderhouden, zoals uw naam, 
e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens 
kunnen in de toekomst ook worden gebruikt om u 
op de hoogte te stellen van diensten of producten 
van BS Sports & Academy die voor u interessant 
kunnen zijn.

Bij aanmelding bij BS Sports & Academy worden 
er extra gegevens verwerkt: straat en huisnummer, 
geboortedatum van uw kind, huidige voetbalclub 
en elftal en of ze rechts of linksbenig zijn.

Bij inschrijving bij BS Sports & Academy worden 
naast bovenstaande gegevens ook de volgende 
gegevens verwerkt: lengte, gewicht, ID nummer, 
bankrekeningnummer.

BS Sports & Academy verwerkt geen bijzondere 
persoonsgegevens, zoals gegevens over gezond-
heid, etnische gegevens of strafrechtelijk verleden.

Verstrekken van gegevens aan derden
Alle gegevens worden door BS Sports & Academy 
zelf verwerkt. Uw persoonsgegevens worden niet 
met derden gedeeld, tenzij we op grond van een 
wettelijke verplichting gehouden worden deze 
gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Bewaartijd
Gegevens die niet langer nodig zijn worden  
verwijderd. U heeft recht op inzage, aanpassing, 
verwijdering of beperking van uw persoons-
gegevens, zoals staat in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

Wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen, dan 
kunt u mailen naar info@bs-sports.nl
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