
 

PRIVACY STATEMENT DIJOR – TENNIS FOR FUN 

DijoR – Tennis for Fun gevestigd aan de Pieter Postlaan 32, 1222 LJ Hilversum is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

CONTACTGEGEVENS 

DijoR – Tennis for Fun 

http://www.dijor.nl 

info@dijor.nl 

Pieter Postlaan 32 

1222 LJ Hilversum 

06 21503737 

B. Ruijter is de Functionaris Gegevensbescherming van DijoR – Tennis for Fun.  

B. Ruijter is te bereiken via bovenstaande contactgegevens. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

DijoR – Tennis for Fun verwerkt persoonsgegevens als men gebruikt maakt van onze diensten en/of 

als men persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. 

ONDERSTAAND OVERZICHT IS EEN WEERGAVE VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

 Voor en achternaam 

 Adres 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres 

 Gegevens over uw activiteiten op onze website 

BIJZONDERE OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Alle persoonsgegevens die wij verwerken zijn alleen en uitsluitend voor onze eigen administratie.  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen jonger dan 18 

jaar. Tenzij deze personen toestemming hebben van hun ouders/voogd. Wij kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker 18 jaar of jonger is. Ouders/voogd raden wij dan ook aan betrokken te 

zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.  

 

 



MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

 Het maken van reserveringen 

 Contact met u op te kennen nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 Het afhandelen van betalingen 

 Het analyseren van uw gedrag op onze website om onze producten en diensten te 

verbeteren 

 Controle door overheidsinstanties/wettelijke verplichting  

 

GEAUTOMATISEERDE  BESLUITVORMING 

DijoR – Tennis for Fun neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 

die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hierbij gaat het om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een menselijk handelen tussen 

zit. 

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS  

DijoR – Tennis for Fun bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen 

te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

DijoR – Tennis for Fun verstrekt gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de 

uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

COOKIES OF VERGELIJKBATE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN 

DijoR – Tennis for Fun gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je 

computer, tablet of smartphone. DijoR – Tennis for Fun gebruikt cookies met een puur technische 

functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw 

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te 

laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag 

bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben 

we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 

browser verwijderen.  

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-

watdoe-ik-ermee/ 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar maken tegen het verwerken van 

uw persoonsgegevens sturen naar info@dijor.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u zelf is aangevraagd vragen wij u een kopie van uw ID 

bewijs/paspoort mee te sturen. Wij zullen z.s.m maar binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

DijoR – Tennis for Fun wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen 

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/conact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS    

DijoR – Tennis for Fun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u echter het idee hebben dat uw gegevens toch niet 

goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via de 

contactgegevens boven aan dit privacy statement. 

 

mailto:info@dijor.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/conact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

