
 

 

Privacyverklaring SmartGoals Urban SkillCourt  
SmartGoals B.V. respecteert de privacy van haar gebruikers. Daarom worden 
persoonsgegevens door SmartGoals B.V. zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze 
privacyverklaring gaat over het SmartGoals Urban SkillCourt. Deze mobiele applicatie kan 
gebruikt worden op alle SmartGoals Urban SkillCourt veldjes in binnen- en buitenland. Het 
SmartGoals Urban SkillCourt is opgericht door verschillende partijen. De partijen die de 
SmartGoals Urban SkillCourt velden en de bijbehorende mobiele applicatie hebben 
gerealiseerd zijn: SmartGoals B.V., 
 
SmartGoals B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals dit 
wordt weergeven in deze privacyverklaring.  
 

Contactgegevens SmartGoals B.V.  
Naam:   SmartGoals B.V.  
Adres:   Torenallee 32-06  

5617 BD te Eindhoven  
Telefoonnummer:  +31 (0)40 780 51 04  
E-mailadres:   info@smartgoals.nl / support@smartgoals.nl  
 

Welke persoonsgegevens verwerkt SmartGoals B.V.?  
Wanneer u gebruikmaakt van SmartGoals Urban SkillCourt verwerkt SmartGoals B.V. uw 
persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die 
SmartGoals B.V. verwerkt:  

- Voor- en achternaam;  
- Geboortedatum;  
- E-mailadres; 
- Gebruikersnaam en wachtwoord, inclusief herhaling wachtwoord;  
- Profielfoto. 

 

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerkt SmartGoals B.V.?  
Voordat u toegang heeft tot de oefeningen van de mobiele applicatie van het SmartGoals 
Urban SkillCourt, moet u eerst uitdrukkelijke toestemming aan SmartGoals B.V. geven. 
SmartGoals B.V. is op grond van de privacywetgeving (Algemene verordening 
gegevensbescherming) verplicht om uitdrukkelijke toestemming te vragen wanneer zij 
bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt van haar betrokkenen.  
 
SmartGoals B.V. verwerkt een bijzondere categorie persoonsgegevens, namelijk 
gezondheidsgegevens. Wanneer u een oefening via de mobiele applicatie SkillCourt op het 
SmartGoals Urban SkillCourt veld uitvoert, vloeit hier een resultaat uit. Het resultaat dat 
voortvloeit uit de afgeronde oefening is een gezondheidsgegeven. Gezondheidsgegevens 
worden in de privacywetgeving aangemerkt als een bijzondere categorie persoonsgegevens. 
Dit betekent dat SmartGoals B.V. de gezondheidsgegevens alleen mag verwerken wanneer 
er een wettelijke uitzondering van toepassing is. Op basis van de AVG mag SmartGoals B.V. 
gezondheidsgegevens verwerken wanneer zij uitdrukkelijke toestemming krijgen van haar 
betrokkenen.  
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Voor welke verwerkingsdoeleinden verwerkt SmartGoals B.V. 

persoonsgegevens?  
De verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de bepalingen uit de AVG. De 
verwerkingsgrondslagen voor gegevensverwerking zijn gebaseerd op artikel 6 en artikel 9 van 
de AVG. Het verwerkingsdoeleinde ‘het volledig functioneren van de dienst van het 
SmartGoals Urban SkillCourt’ is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens. 
SmartGoals B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:  
 
 

- Gezondheidsgegevens: ‘uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene’.  
SmartGoals B.V. verwerkt de gezondheidsgegevens voor het volledig functioneren van 
de dienst van het SmartGoals Urban SkillCourt, zoals het vormen van de SkillCard in 
uw account. In de mobiele applicatie heeft u altijd de keuze om een 
gezondheidsgegeven wel of niet op te slaan in uw account.  

 
- E-mailadres: ‘toestemming van de betrokkene’ en ‘het uitvoeren van een 

overeenkomst of precontractuele maatregelen’.  
Uw e-mailadres verwerkt SmartGoals B.V. om te reageren op supportaanvragen, zoals 
het resetten van uw wachtwoord, het gebruikmaken van uw rechten en om u te 
informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten. Daarnaast verwerkt 
SmartGoals B.V. uw e-mailadres voor het verlenen van toegang. 
 

- Geboortedatum: ‘toestemming van de betrokkene’ en ‘het uitvoeren van een 
overeenkomst of precontractuele maatregelen’.  
Uw geboortedatum wordt verwerkt, omdat er een leeftijdsgrens zit aan het gebruiken 
van het SmartGoals Urban SkillCourt. Kinderen die de leeftijd van zestien jaar nog niet 
hebben bereikt, mogen geen gebruikmaken van de mobiele applicatie, tenzij de 
wettelijke vertegenwoordiger daarvoor toestemming heeft gegeven. Daarnaast kunnen 
kinderen onder de leeftijd van drie jaar geen gebruikmaken van de mobiele applicatie. 
Zelfs niet met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. Bovendien verwerkt 
SmartGoals B.V. uw geboortedatum om u toegang te verlenen tot de mobiele applicatie 
SkillCourt.  
 

- Gebruikersnaam en wachtwoord, inclusief herhaling wachtwoord: ‘toestemming 
van de betrokkene’ en ‘het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele 
maatregelen’.  
SmartGoals B.V. verwerkt deze persoonsgegevens, omdat u zonder deze 
persoonsgegevens geen account kan aanmaken op de mobiele applicatie. SmartGoals 
B.V. heeft deze persoonsgegevens nodig om u toegang te verlenen tot de mobiele 
applicatie SkillCourt.  
 

- Voor- en achternaam (optioneel): ‘toestemming van de betrokkene’.  
Deze persoonsgegevens kunt u invullen voor het personaliseren van uw account. Het 
invullen van de voor- en achternaam is optioneel. Wanneer u beslist om deze toch in 
te vullen, kan SmartGoals B.V. deze persoonsgegevens gebruiken om uw persoonlijk 
aan te spreken in een e-mail.  
 

- Profielfoto (optioneel): ‘toestemming van de betrokkene’.  



 

 

U kan ervoor kiezen om een profielfoto in uw account te uploaden. Het uploaden van 
een profielfoto is optioneel. Dit persoonsgegeven kunt u invullen voor het 
personaliseren van uw account.  
 

Bewaartermijnen  
De hierboven beschreven persoonsgegevens (‘gewone’ en bijzondere persoonsgegevens) 
worden niet langer dan strikt nodig is, bewaard. De persoonsgegevens worden bewaard voor 
zo lang als nodig is om de gevraagde diensten aan u te leveren. Daarna bewaart SmartGoals 
B.V. de persoonsgegevens nog maximaal één jaar voor de beschreven 
verwerkingsdoeleinden. Vervolgens worden de persoonsgegevens gewist, tenzij er een 
wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Bovendien kan SmartGoals B.V. 
persoonsgegevens bewaren als er juridische geschillen ontstaan en zij bewijsmateriaal 
gebruikt.  
 

Geautomatiseerde besluitvorming  
SmartGoals B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen. Het gaat hier om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een 
natuurlijk persoon tussen zit. Een natuurlijk persoon kan zijn een medewerker van SmartGoals 
B.V. Besluiten over gegevensverwerkingen worden dus altijd door een medewerker van 
SmartGoals B.V. genomen.  
 

Delen van persoonsgegevens  
SmartGoals B.V. deelt uw persoonsgegevens met de opdrachtgever van het SmartGoals 
Urban SkillCourt. De opdrachtgever verwerkt welke leeftijdscategorieën gebruikmaken van 
SkillCourt en wanneer de gebruikers gebruikmaken van SkillCourt. SmartGoals B.V. blijft 
eindverantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen.  
 

Uw rechten als betrokkene 
Op grond van de privacywetgeving heeft u meerdere rechten waar u gebruik van kan maken.  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door SmartGoals B.V. Ook heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij SmartGoals 
B.V. een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens die SmartGoals B.V. heeft in een 
computerbestand naar u of een andere organisatie te versturen. 
  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens 
versturen naar support@smartgoals.nl. Om misbruik te voorkomen, vraagt SmartGoals B.V. 
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te versturen. In de kopie maakt u uw 
pasfoto, de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. SmartGoals B.V. vraagt u dit te doen ter bescherming van 
uw privacy. Een medewerker van SmartGoals B.V. zal binnen vier weken contact met u 
opnemen.  
 
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door SmartGoals B.V. Ook heeft u het recht op 
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gegevensoverdraagbaarheid. Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij SmartGoals 
B.V. een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens die SmartGoals B.V. heeft in een 
computerbestand naar u of een andere organisatie te versturen. 
 

Intrekken van de gegeven toestemming 
Op grond van de AVG heeft u het recht om altijd de (uitdrukkelijke) toestemming in te trekken,. 
Vanaf dat moment verwerkt SmartGoals B.V. uw persoonsgegevens niet meer, tenzij er een 
andere verwerkingsgrondslag van toepassing is om uw persoonsgegevens te verwerken.   
 

Verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens  
Voor het aanmaken van een account op de mobiele applicatie bent u verplicht om bepaalde 
persoonsgegevens aan SmartGoals B.V. te verstrekken. Deze persoonsgegevens zijn 
noodzakelijk voor de het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele maatregelen.  
Wanneer u besluit om deze persoonsgegevens niet te verstrekken aan SmartGoals B.V. kan 
u geen gebruikmaken van de mobiele applicatie SkillCourt en het SmartGoals Urban SkillCourt 
veld.  
 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
Het kan natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. SmartGoals B.V. helpt u graag verder als u daarover een klacht heeft. 
Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U 
kan via de onderstaande link contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy 
 

Bescherming van de persoonsgegevens 
SmartGoals B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem vooral contact 
met ons op wanneer u de indruk krijgt dat uw persoonsgegevens onvoldoende worden 
beveiligd. U kan contact met ons opnemen via support@smartgoals.nl.  
 

De bescherming van kinderen 
Personen die de leeftijd van zestien nog niet hebben bereikt, mogen zonder toestemming van 
de wettelijke vertegenwoordiger geen gebruikmaken van de mobiele applicatie SkillCourt. 
SmartGoals B.V. moedigt de wettelijke vertegenwoordigers aan om de online activiteiten en 
interesses van hun kinderen bij te houden.  
 
Wanneer u van mening bent dat SmartGoals B.V. zonder die toestemming persoonsgegevens 
heeft verzameld, neem dan contact op met SmartGoals B.V. via support@smartgoals.nl. 
SmartGoals B.V. zal de persoonsgegevens van de minderjarige verwijderen.  
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring  
SmartGoals B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. Daarom beveelt SmartGoals B.V. aan om deze privacyverklaring geregeld 
te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wanneer SmartGoals B.V. 
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wijzigingen aanbrengt, wordt de bijgewerkte privacyverklaring binnen een redelijke termijn 
bekend gemaakt. 
 
Eindhoven, 07 juli 2021  
 

 


