
Privacyverklaring 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Déqua Sports & Business verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt 
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 

o Postcode 
o Huisnummer 
o Woonplaats 

- Telefoonnummer 
- Email adres 

 
Waarom wij gegevens nodig hebben 
 
Déqua Sports & Business verwerkt uw persoonsgegevens om u diensten bij u te 
leveren. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt om u te kunnen bellen indien 
dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.  
 
Hoe lang we gegevens bewaren 
 
Déqua Sports & Business zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze 
bewaartermijn(en) zijn: 3 jaren 
 
Delen met anderen 
 
Déqua Sports & Business verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze 
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst 
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor zorgen we voor 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Déqua Sports & Business blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een mail te 
sturen naar: info@dequasports.nl. U kunt ons ook bereiken via: 
 

- Website: www.dequasports.nl 
- Email: info@dequasports.nl 
- Telefoonnummer: +31 6 25 29 12 64 
- Bedrijfsadres: 

o De Esdoorn 32 
o 7958NC Koekange 

 
 



Beveiliging 
 
Déqua Sports & Business neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@dequasports.nl 
 


