
 

 
 
 
 
 
 
 
Privacyverklaring Stichting Erasmus Sport 
 
Erasmus Sport verzamelt persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij je informeren over de 
doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en 
overige informatie die voor jou van belang kan zijn. Erasmus Sport gaat op zorgvuldige wijze met 
persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid 
Erasmus Sport is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG. Erasmus Sport vindt het van 
essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar medewerkers, klanten en sporters met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze 
waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat 
dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en AVG stelt. 
 
Van wie verzamelt Erasmus Sport persoonsgegevens? 
Erasmus Sport verzamelt persoonsgegevens van iedereen die bij ons een sportpas met een geldigheid 
langer dan een dag aanschaft, van medewerkers van Erasmus Sport, van deelnemers aan onze 
evenementen, van vrijwilligers, van opdrachtnemers die voor ons diensten verlenen en van mensen met 
een gastvrijheidsovereenkomst. 
 
Welke persoonsgegevens verzamelt Erasmus Sport en waarom? 
 
Van sporters 
Bij aanschaf van een sportpas aan onze service desk noteren wij de volgende gegevens. De 
sportpashouder geeft deze gegevens en geeft daarmee ook toestemming om deze te bewaren en te 
gebruiken.  

- Voornaam 
- Achternaam 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- E-mailadres 
- Foto 

 
De combinatie van achternaam en geboortedatum is voor ons nodig om een unieke gebruiker te krijgen. 
Daarnaast tutoyeren wij bij Erasmus Sport: we vinden het fijn om jou bij je voornaam aan te spreken. 
Het geslacht noteren we om inzichtelijk te krijgen wat de man/vrouw verhouding van onze 
sportpashouders ongeveer is. Als dat goed inzichtelijk is kunnen we dat ook gebruiken bij bijvoorbeeld  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
aanpassingen aan het sportaanbod zodat dat beter aansluit bij de wensen van onze sportpashouders. 
Het e-mail adres noteren wij, zodat we toch nog op enige manier in contact kunnen komen met onze 
sportpashouders. Dat kan bijvoorbeeld gebruikt worden als je je sportpas bent verloren en wij hebben  
hem gevonden, als je je hebt ingeschreven voor een les of cursus waarin iets verandert of voor 
marketingdoeleinden. De foto tot slot is voor de toegangscontrole. Onze sportpassen zijn strikt 
persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Met de foto kunnen wij achter de service desk 
controleren of de pas ook daadwerkelijk wordt gebruikt door de rechtmatige eigenaar van de pas. Deze 
foto maken wij zelf met een camera die gelinkt is aan ons kassasysteem en beslaat het gezicht van de 
sportpashouder. 
 
Van medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, opdrachtnemers die voor ons diensten verlenen, mensen met 
een gastvrijheidsovereenkomst van de EUR en bestuursleden van studentensportverenigingen 
Van deze groepen verzamelen wij meer persoonsgegevens dan van onze sporters. Welke gegevens we 
precies verzamelen verschilt per categorie, maar de meest voorkomende zijn: 

- Voornaam of voornamen 
- Achternaam (geboortenaam) 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats + land 
- Nationaliteit 
- Huisadres 
- Postcode 
- Woonplaats 
- Telefoonnummer 
- E-mail 
- BSN 
- IBAN 
- Burgerlijke staat 
- Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart en eventuele verblijfsvergunning 

 
Bij ZZP’ers vragen wij ook om een BTW-nummer en KvK-nummer. 
 
Al deze gegevens verzamelen wij voor verschillende personeelszaken. Daarbij valt onder andere te 
denken aan het uitvoeren van de (arbeids)overeenkomst. 
 
Geven en intrekken van toestemming 
Erasmus Sport biedt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken 
van persoonlijke gegevens. De belangrijkste activiteit is het sporten zelf en de daarbij behorende  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
toegangscontrole. Je gegevens worden alleen gebruikt als je hiervoor expliciet toestemming geeft. 
Daarbij zullen we altijd uitleggen waarvoor gegevens worden gebruikt, zoals we nu ook doen via deze 
privacyverklaring. Deze toestemming kan op een later moment altijd weer ingetrokken worden, met 
dien verstande dat wij gedurende de looptijd van je sportpas voor onze toegangscontrole wel jouw 
identiteit moeten kunnen vaststellen door middel van de eerdergenoemde persoonsgegevens 
(voornaam, achternaam, geboortedatum, foto). Intrekken van toestemming voor het gebruiken van  
deze gegevens betekent dat je niet meer bij ons kunt sporten. Erasmus Sport verzamelt 
persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ontvangen wij ook persoonsgegevens 
via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet. 
 
Gegevensdeling met derden 
In opdracht van Erasmus Sport kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde 
onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Erasmus Sport maakt afspraken met deze verwerkers om 
vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden 
contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Jouw persoonsgegevens worden 
niet verhuurd of verkocht aan derden. Erasmus Sport kan jouw persoonsgegevens met derden delen 
wanneer jij daar zelf toestemming voor geeft of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst. Erasmus Sport verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude 
bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
De categorieën van derden waarmee Erasmus Sport gegevens deelt zijn voor sporters: 

- Gantner (de beheerder van ons kassa- en toegangssysteem en webshop) 
- Sportpartners van Erasmus Sport waarbij klanten met hun sportpas terecht kunnen 
- Studentensportverenigingen aangesloten bij Erasmus Sport 
- Studentensportorganisaties voor het verwerken van inschrijvingen voor evenementen (GNSK, 

NSK, EUG, etc.) 
- Opsporingsinstanties 
- Erasmus Universiteit Rotterdam 

 
En naast bovengenoemde derden delen wij van medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, opdrachtnemers 
die voor ons diensten verlenen en mensen met een gastvrijheidsovereenkomst van de EUR 
ook nog gegevens met: 

- ADP (salarisverwerker) 
- Verzekeraars 
- Juridische dienstverleners 
- Telecombedrijven (mobiele telefoonabonnement zakelijk gebruik) 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Doorgifte van jouw gegevens buiten de EU 
Erasmus Sport verstrekt in enkele gevallen persoonsgegevens aan landen buiten de EU. Dit kan onder 
andere gebeuren bij deelname aan internationale toernooien door onze (top)sporters. 
 
Hoe lang worden gegevens bewaard? 
Erasmus Sport bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/AVG. De gegevens 
worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens 
verzameld zijn.  
 
Hoe kan ik mijn gegevens inzien, wijzigen of verwijderen? 
Voor het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons via 
info@erasmussport.nl. Ook voor overige vragen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens kun je op dat e-mailadres terecht. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaan om een 
verzoek op grond van de AVG. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een 
legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te controleren. Een veilige kopie van je 
legitimatiebewijs kan je eenvoudig maken met de ‘Kopie ID’-app van de overheid die je kunt 
downloaden in de appstore.  
 
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Technische beveiliging 
Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd 
gebruik maken wij gebruik van de passende beveiligingstechnologie van Gantner. Van (pogingen tot) 
misbruik wordt aangifte gedaan. Daarnaast neemt Erasmus Sport organisatorische maatregelen om 
persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden. 
 
Privacybeleid van derden 
Op de website van Erasmus Sport zijn links opgenomen naar andere websites die niet bij Erasmus Sport 
horen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen 
omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het 
privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun 
beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 
 
Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze 
privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor mailen naar 
info@erasmussport.nl.  
 

 


