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Instructies voor gegevensverwerking voor onze gasten  
 
1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordige als ook de gegevensbeschermer van de 
vereniging.  

Live Soziale Chancen e.V.  
Vertegenwoordigt door heer Thomas Mai  
Erbeskopfstr. 3, 54411 Deuselbach  

Telefoon: 0049-6504 955616, Faxnummer: 0049-6504/955499  
E-Mail: info@live-soziale-chancen.de  

De bedrijfsgegevenbeschermer van Live Soziale Chancen e.V. is Bodo Reichmann en te bereiken onder: 
datenschutz@live-soziale-chancen.de of per post onder bovengenoemde adres. 

 
2. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens als ook aard en het doel en het gebruik.  

Wij verzamelen volgende informatie van onze gebruiker:  

 Titel, voornaam, achternaam  

 Een geldige e-mail-Adres  

 Contactadres 

 Telefoonnummer (vast telefoon en/ of mobiele nummer) 

 rekeningnummer 

 Geboortejaar  

Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats, om met u de contractuele verhouding af te kunnen wikkelen en 
correspontentie met u uit te kunnen voeren. 

De verwerking van de gegevens is overeenkomstig met art.6 sec. 1 zin 1lit b DSGVO voor uitvoering van het contract 
noodzakelijk. De persoonsgegevens die door ons worden verzameld voor de uitvoering van het contract, 

worden tot 5 jaar na beëindiging van de contractuele relatie bewaard en vervolgens verwijderd, tenzij we 
verplicht zijn om te voldoen aan art 6 sec. 1 zin 1lit c DSGVO zijn verplicht om een langere opslag te 
houden als gevolg van fiscale, commerciële of sociale zekerheid retentie en documentatieverplichtingen, 
hebben we de gegevens nodig voor de verwerking van claims van uw kant of u worden geplaatst in een 

verdere opslag in overeenstemming met art. 6 sec. 1 zin 1 lit a DSGVO Stand 4/ 2019 

 
3. Overdracht van gegevens aan derden.  
  
Een doorgifte van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de uitvoering van het contract vindt 
alleen plaats, voor zover dit gebeurt, in overeenstemming met Art. 6 sec. 1 zin 1 lit. c of lit. f 
DSGVOnoodzakelijk  is De doorgegeven gegevens mogen door de derde partij alleen worden gebruikt 
voor het door ons opgegeven doel. 

 
4. rechten van de betrokken gegevens 

U heeft het recht: 

Sie haben das Recht:  

 Overeenkomstig art. 7 sec. 3 DSGVO uw eenmalig schriftelijke toestemming ieder moment tegenover ons in te 
trekken. Dit heeft tot gevolg, dat wij de gegevens, die op deze toestemming baseerde, voor de toekomst niet 
meer mogen doorvoeren. 

Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht 
mehr fortführen dürfen; 

 In overeenstemming met artikel 15 DSGVO kunt u informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door 
ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verstrekken over de doeleinden van de 

verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw 
gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een 
recht op rectificatie, Verwijdering, beperking van de verwerking of oppositie, het bestaan van een 
recht om klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens, indien niet bij ons verzameld, 
evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, indien 

van toepassing, betekenisvolle informatie over de bijzonderheden ervan te verlangen; 
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 in overeenstemming met artikel 16 DSGVO, zo spoedig mogelijk de correctie van de onjuiste of 
voltooiing van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens opvragen; 

 in overeenstemming met artikel 17 DSGVO, om de verwijdering van uw door ons opgeslagen 

persoonsgegevens te verlangen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het 
recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke 
verplichting, om redenen van openbare belangen of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te 
oefenen of te verdedigen;  

 in overeenstemming met artikel 18 DSGVO, om de beperking van de verwerking van uw 

persoonsgegevens te vragen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, is de 
verwerking onwettig, maar u weigert deze te verwijderen en we hebben de gegevens niet langer 
nodig, maar u hoeft deze niet meer, maar u hen verplichten om rechtsvorderingen in te stellen, 
uit te oefenen of te verdedigen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in 

overeenstemming met artikel 21 van de DSGVO;  

 in overeenstemming met artikel 20 DSGVO, het verkrijgen van uw persoonlijke gegevens die u 

ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gemeenschappelijke en machineleesbare vorm of 
verzoeken om de verzending naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, en  

 een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 

DSGVO. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw 

gebruikelijke woonplaats of werkplek of onze vestigingsplaats. 

 

 5. Bezwaarrecht 

Voor zover uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op legitieme belangen in overeenstemming met art. 6 
sec. 1 zin 1 lit.f DSGVO, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 DSGVO, op voorwaarde dat er redenen voor zijn 
die voortvloeien uit uw specifieke situatie. 
 
Indien u gebruik wenst te maken van uw recht van bezwaar, stuur dan een e-mail naar 
datenschutz@live-soziale-chancen.de. Door ons formulier in te vullen, ondersteunt u ons bij het 
waarborgen van uw veiligheid tijdens het gebruik van de forest Rope Course en/of de team cursus. De 

informatie die we verzamelen is onderhevig aan gegevensbescherming en is alleen toegankelijk voor de 
trainers ter plaatse en wordt alleen gebruikt om verwondingen te voorkomen en om de best mogelijke 
medische zorg te bieden. Het ingevulde formulier moet ten minste 5 jaar worden bewaard om 

verzekeringsredenen. De verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt voor marktonderzoek of 
soortgelijke doeleinden en zullen niet door ons worden gedigitaliseerd voor opslag. Door het formulier 
verklaring van deelnemers in te vullen en de handtekening te onderschrijven, gaat u akkoord met dit 
gebruik van uw gegevens. 
 


