
 

 
 
Privacyverklaring Stichting ACLO 
 
Stichting ACLO (ACLO) wil zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. De ACLO vindt 
het belangrijk en heeft de verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens te beschermen. 
In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over hoe de ACLO uw gegevens verwerkt 
en over wat uw rechten zijn. 
 
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de ACLO. De 
ACLO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De ACLO is niet verantwoordelijk voor het 
privacy beleid van andere websites die via onze site te bereiken zijn. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van de ACLO, wordt u gevraagd om 
persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens worden opgeslagen in het 
klantensysteem van de ACLO en worden verwerkt voor verschillende doeleinden. Om u zo 
goed mogelijk van dienst te zijn verzamelt en verwerkt de ACLO persoonsgegevens van u 
wanneer: 

 Wanneer u een ACLO sportbewijs aanschaft; 

 Wanneer u de ACLO benadert. Dit kan zijn per telefoon, per mail, via het contact 
formulier, de chatfunctie op alle social media kanalen, deelname aan enquêtes en 
onderzoeken, gebruik van onze website inclusief apps en/of inlogt op uw account. 

 
Persoonsgegevens worden door ACLO verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstellingen: 

 Administratieve doeleinde; 

 Informatievoorziening. 
 
De grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 Overeenkomst abonnement. 
 
De ACLO ten behoeve van de bovengenoemde doelstellingen de vol 

 Naam; 

 Geboortedatum; 

 E-mailadres; 

 Klant id/studentnummer; 

 Status/student. 
 
Derden 
Binnen de organisatie van de ACLO worden uw gegevens enkel verwerkt door personen  
voor wie dat noodzakelijk is. Bovendien deelt de ACLO met de Rijksuniversiteit 
Groningen, Hanzehogeschool Groningen uw persoonsgegevens. Dit is nodig omdat zij de 
ACLO diensten aanleveren om u te voorzien van ons product, zoals het management 
systeem. De ACLO geeft nooit persoonsgegevens door aan derden waar geen  
 



 

 
 
 
 
verwerkersovereenkomst mee is afgesloten. Met deze partijen zijn afspraken gemaakt om 
de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. 
 
Bewaartermijn 
De ACLO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het 
realiseren van de doelen. Dit is een maximale bewaartermijn van vijf jaar. 
 
Na afloop van de bewaartermijnen worden de persoonsgegevens, met uitzondering van 
groepen en abonnementen, geanonimiseerd in de systemen van de ACLO en Delcom. Het 
doel hier van is om uw privacy te waarborgen, en inzicht te houden in trends van de 
kaartverkoop. Hierdoor kan de ACLO haar diensten verbeteren. 
 
Beveiliging 
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 
persoonsgegevens van u te beschermen. De volgende maatregelen zijn ondernemen: 

 Alle personen die namens de ACLO kennis van uw gegevens kunnen nemen, zin 
gehouden aan geheimhouding daarvan; 

 Alle systemen zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord; 

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

 
Rechten 
Op grond van de privacywetgeving heeft u een aantal rechten. U hebt recht op een 
overzicht van uw verwerkte persoonsgegevens en om de verwerking daarvan op te 
vragen. Mochten deze gegevens onjuist zijn, of wilt u dat uw gegevens niet langer 
verwerkt worden, kunt u verzoeken deze gegevens aan te passen of om de verwerking van 
uw persoonsgegevens te laten stoppen en deze te anonimiseren. 
 
Met vragen en verzoeken kunt u terecht bij: 
 
Stichting ACLO 
Adres: Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen 
E-mail: secretaris@aclosport.nl 
Contactpersoon privacyverklaring: Secretaris Dagelijks Bestuur 
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