
Privacy en cookie statement 
 
Uw privacy 
Stichting Boulodrôme Maastricht (SBM) is ervan overtuigd dat de bescherming van 
persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom wilt SBM u in dit 
privacy-statement heldere, duidelijke en transparante informatie verstrekken over de wijze 
waarop SBM uw persoonsgegevens verwerkt, alsmede van haar vrijwilligers, halpashouders 
en bezoekers van onze website (www.boulodromemaastricht.nl).  
 
Uiteraard worden persoonsgegevens van klanten, vrijwilligers, halpashouders en bezoekers 
van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij 
houdt Stichting Boulodrôme Maastricht zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, waaronder de Algemene  Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens. 
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SBM uw persoonsgegevens verzamelt en 
verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt SBM 
persoonsgegevens van u: 

• Wanneer u een lidmaatschap voor gebruikmaking van de Boulodrôme (aanschaf 
halpas) afsluit om u te kunnen informeren over aangelegenheden met betrekking tot 
de gebruikmaking van de Boulodrôme via email, telefonisch of via de website; 

• Om  klant over het gebruik  (zoals bijv. huren van banen ten behoeve van organiseren 
clubactiviteiten, familiedagen, saamhorigheids-, teambuildingsessies, etc.) van de 
Boulodrôme  te kunnen informeren en/of afspraken te maken over aangelegenheden 
met betrekking tot het gebruik van de Boulodrôme via email, telefonisch of via de 
website en u de factuur te kunnen toesturen; 

• Voor bezoekers van onze website geldt dat we helemaal geen persoonsgegevens 
verwerken of vasthouden. 
 

SBM: gebruikt E-mail als middel om online informatie te verzenden.  
 
Recht van verzet 
Indien u in het geheel geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van informatie aangaande 
onze Stichting en de activiteiten in de Boulodrôme, dan kunt u een e-mail sturen 
aan info@boulodromemaastricht.nl en dan worden al uw overige persoonsgegevens  
verwijderd uit de communicatielijst. 
 
Gebruik van persoonsgegevens door derden. 
SBM verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële, charitatieve of ideële 
doeleinden. Zij gebruikt ze zelf ook niet voor dit soort doeleinden.  
 
Gebruik van cookies 
SBM kan bij het aanbieden van informatie via haar website gebruik maken van cookies. Dit is 
een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer 
wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.  
 
 

http://www.boulodromemaastricht.nl/
mailto:info@boulodromemaastricht.nl


Websites van Stichting Boulodrôme Maastricht en andere websites 
Op de website van SBM treft u een aantal links aan naar andere websites. SBM kan echter 
geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw 
gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 
 
Vragen 
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten 
aan: SBM t.a.v. de privacy-officer, via email: info@boulodromemaastricht.nl 
 
Meldpunt kwetsbaarheden 
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze website? Help ons dan door deze 
kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze 
website garanderen en verbeteren. 
 
Wijzigingen 
SBM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en 
cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er 
wijzigingen zijn aangebracht. Indien SBM een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen 
heeft voor de wijze waarop SBM uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar 
maken via een berichtgeving op onze website en/of via email. 
Bovenstaande is van toepassing met ingang van 25 mei 2018, voor de goede orde 
informeren wij u, dat SBM bezig is met de verdere uitrol van dit nieuwe privacy- en 
cookiebeleid. Over verdere aanpassingen en ontwikkelingen wordt u via onze website 
geïnformeerd.  
 
Maastricht, 23 mei 2018 
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