
PRIVACY 
Privacy Verklaring Universitair Sportcentrum Leiden 

Inleiding 

Met het aangaan van het lidmaatschap van het USC geven klanten toestemming aan het USC om een aantal 

gegevens te verwerken. Het gaat hierbij om: 

• NAW-gegevens, 

• Geboortedatum, 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer, 

• gegevens waaruit blijkt tot welke klantcategorie iemand behoort (student, medewerker etc.), 

• een code op basis van een vingerscan (zie Biometrie verklaring), 

• een foto, 

• bezoekgegevens. 

  

Het USC verwerkt deze gegevens ten behoeve van de ledenadministratie, toegangsverlening en –controle en 

communicatie. Voor elke klantcategorie gelden andere tarieven. De toegangsverlening en –controle zijn 

geautomatiseerd. De wijze waarop het USC deze gegevens verwerkt is gemeld aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

  

Elke klant wordt bij het aangaan van het lidmaatschap door middel van de biometrieverklaring geïnformeerd 

over de werking van het geautomatiseerde toegangsverleningssysteem, inclusief het gebruik van de vingerscan. 

 

De door u aan het Universitair Sportcentrum Leiden verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk 

behandeld. Afgezien van hetgeen in deze privacy verklaring is bepaald worden uw persoonlijke gegevens niet 

aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of 

wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.  

De verwerkte gegevens worden dusdanig beveiligd dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Dit geldt ook voor 

de backups die van de bestanden gemaakt worden. 

 

De verwerkte gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van het USC die uit hoofde van hun functie met 

deze gegevens werken (baliemedewerkers, docenten, administratie en leidinggevenden). 

 

USC-medewerkers hebben alleen toegang tot de verwerkte gegevens met behulp van inlogcodes. 

  

De gegevens worden bewaard tot één jaar na het verlopen van een lidmaatschap waarna deze worden 

verwijderd. Klanten die na deze periode willen deelnemen aan een onderdeel van het sportaanbod, dienen zich 

opnieuw in te schrijven. 

  

Klanten kunnen het USC op elk moment verzoeken om hun gegevens te verwijderen. Indien men dat doet op 

een moment dat er nog sprake is van een geldig lidmaatschap dan komt het lidmaatschap daarmee te vervallen. 

Indien het lidmaatschap al beëindigd is, heeft het verwijderen van de gegevens tot gevolg dat het lidmaatschap 

volledig komt te vervallen. 

 

Uw persoonlijke gegevens kunnen, na analyse, door het Universitair Sportcentrum Leiden worden gebruikt om u 

per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van gewijzigde openingstijden, nieuw – of gewijzigd sport- of 

cursusaanbodaanbod,  aanbiedingen, productinformatie, nieuws en dergelijke.  



Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving op 

het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 

 

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens 

Het Universitair Sportcentrum Leiden zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. De 

database met de gegevens wordt gehost bij een externe partij met wie het Universitair Sportcentrum Leiden een 

verwerkingsovereenkomst heeft. 

E-mails ontvangt u altijd van het Universitair Sportcentrum Leiden zelf.  

Verder zal het Universitair Sportcentrum Leiden uw persoonsgegevens slechts aan andere organisaties en 

personen verzenden, indien: 

• U almunus/alumna bent, dan controleren we uw claim bij het alumnibureau van de Universiteit Leiden 

op basis van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens; 

• We uw toestemming hebben tot het delen van de informatie; 

• We voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank of 

juridische procedures 

Het Universitair Sportcentrum Leiden zal in relatie tot in te schakelen derden altijd op blijven treden als 

verantwoordelijke in de zin van de AVG  en ze zal met deze derden een verwerkingsovereenkomst aangaan, 

waarin in ieder geval is opgenomen dat deze derden als verwerker in de zin van de AVG op zullen treden, de 

persoonsgegevens niet onafhankelijk en zonder toestemming van het Universitair Sportcentrum Leiden mogen 

verwerken en dat deze de gegevens adequaat dienen te beschermen.   

 Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens  

Als u wilt weten welke gegevens het Universitair Sportcentrum Leiden over u heeft vastgelegd of als u bezwaar 

wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich via een e mail naar 

sportcentrum@usc.leidenuniv.nl of door middel van een schriftelijk verzoek aan Universitair Sportcentrum 

Leiden t.a.v. Hoofd Sportcentrum, Einsteinweg 6, 2333CC, Leiden. 

Indien u niet langer mailings van het Universitair Sportcentrum Leiden wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk 

gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door een e-mail 

te sturen aan [sportcentrum@usc.leidenuniv.nl]  

 Wijzigingen 

Het Universitair Sportcentrum Leiden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy 

Verklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacy Verklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacy 

Verklaring, neemt u dan contact op met:  

Universitair Sportcentrum Leiden 

Einsteinweg 6  

2333CC Leiden 

Tel:  071 – 527 4610  

 

sportcentrum@usc.leidenuniv.nl 

www.uscleiden.nl 

De datum 2 maart 2022 
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