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Privacy statement Sponsor Factory – 20 juni 2021 

Sponsor Factory, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals beschreven in dit document. 

Contactgegevens 

Sponsor Factory 

Bedrijven@sponsorfactory.nl / Verenigingen@sponsorfactory.nl 

Gegevensverwerking 

Verenigingen 

Sponsor Factory helpt bedrijven met het sluiten van sponsordeals met verenigingen. Dit doet Sponsor 

Factory op basis van data. Deze database bevat gegevens over verenigingen die aangesloten zijn bij 

Sponsor Factory. Alle gegevens worden verstrekt door de vereniging zelf. Er worden derhalve geen 

gegevens zelf verzameld over verenigingen. Iedere aangesloten vereniging heeft het recht om haar 

gegevens te laten verwijderen. Sponsor Factory verwijdert gegevens op aanvraag binnen 5 werkdagen. 

Ieder jaar worden aangesloten verenigingen herinnert dat zij aangesloten zijn bij Sponsor Factory. Op 

dat moment heeft de vereniging kans om haar ingestuurde gegevens te updaten. Indien Sponsor 

Factory na drie jaar geen geüpdatet gegevens heeft ontvangen, dan wordt de desbetreffende 

vereniging met haar ingestuurde gegevens verwijderd uit de database. 

Bedrijven 

Bedrijven hebben de mogelijkheid informatie aan te vragen door het achterlaten van gegevens op de 

website en op LinkedIn. Hierbij zijn de enige gegevens die het bedrijf achter dient te laten contact- en 

functiegegevens. Deze worden uitgevraagd om nadien contact op te kunnen nemen. Deze gegevens 

worden na 6 maanden verwijderd als het bedrijf geen klant is geworden. Ook bedrijven kunnen op 

aanvraag ieder moment verwijderd worden. Hiervoor geldt ook dat Sponsor Factory binnen 5 

werkdagen deze gegevens wist. 

Derde partijen 

Sponsor Factory werkt op dit moment niet met derde partijen. Er is daarom ook geen derde partij die 

gegevens verwerkt namens / voor Sponsor Factory. 

Beveiliging 

Sponsor Factory 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 bovenstaande contactgegevens. 

Klachten 

Sponsor Factory wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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