PRIVACYVERKLARING
THE HEALTHY CLUB/BOOTCAMP DRECHTSTEDEN
WIE ZIJN WIJ?
“The Healthy Club”, dan wel “Bootcamp Drechtsteden”, gevestigd te Sliedrecht c.a., ingeschreven in het Handelsregister onder
KvK-nummer 53210751.
Bezoekadres: Maaslaan 6, 3363 CJ, Sliedrecht. Telefoon: 06 – 28 13 58 25.
Facebook: https://www.facebook.com/thehealthyclub.eu / https://www.facebook.com/bootcampdrechtsteden
Instagram: https://www.instagram.com/the.healthy.club / https://www.instagram.com/bootcampdrechtsteden
WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?
Wanneer u met ons een overeenkomst af wilt sluiten, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u via de
software van Fitmanager of schriftelijk via een intakeformulier, gezondheidsverklaring en/of inschrijfformulier.
Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:
1.
2.
3.

Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij informatie aan u kunnen sturen.
Als u klant wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en
emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.
Als u bij ons solliciteert, vragen we uw cv, eventueel diploma’s of uitkomsten assessments en mogelijk andere
persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we, na uw toestemming hiervoor, maximaal 12 maanden nadat u bij ons
heeft gesolliciteerd.

Onze medewerkers verwerken alleen gezondheidsgegevens die zij voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig hebben.
Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens die zij verwerken.
HOE KOMEN WE AAN UW GEGEVENS?
Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u.
WAAROM VERWERKEN WE UW GEGEVENS?
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:
a. Voor de uitvoering van onze dienstverlening.
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen.
b. Marketing activiteiten uitvoeren
We houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website of via social media.
Daarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens.
Wilt u liever geen persoonlijke aanbiedingen ontvangen? Geen probleem, u kunt dat zelf aangeven via uw account op
Fitmanager of door te mailen naar info@thehealthyclub.eu.
WAT IS DE RECHTSGROND OM UW PERSOONSGEGEVENS TE GEBRUIKEN?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande wettelijke grondslagen:
1.
2.

U heeft toestemming* gegeven.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld een overeenkomst.

* We vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens
verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met
ons op te nemen. Dit kan via email info@thehealthyclub.eu.
HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen* om een passend
beschermingsniveau te waarborgen.
*We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige
verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar
ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien
en verwerken.
Al onze medewerkers (freelancers) hebben in een samenwerkingsovereenkomst verklaart dat alle informatie, welke haar bekend
wordt in het kader van de opdracht, van vertrouwelijke aard is en garandeert de geheimhouding daarvan.
HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Uw gegevens bewaren we 7 jaar na het beëindigen van uw relatie met ons. Een
offerte die niet geleid heeft tot een overeenkomst, verwijderen we in het algemeen na enige maanden.
MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS?
We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor de
bedrijfsvoering van The Healthy Club / Bootcamp Drechtsteden.
a. Binnen The Healthy Club / Bootcamp Drechtsteden.
Bent u klant van The Healthy Club / Bootcamp Drechtsteden? Dan kunnen wij uw gegevens uitwisselen met één van de freelancers
waar we mee werken, als dit nodig is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Daardoor kunnen we u beter van dienst
zijn.
Mogelijk ontvangt u aanbiedingen voor andere producten van de merken die onder The Healthy Club. vallen. Als u geen
aanbiedingen voor andere producten wilt, kunt u dat bij ons aangeven via email info@thehealthyclub.eu.
b. Fitmanager.
Bent u klant van The Healthy Club / Bootcamp Drechtsteden dan heeft u zelf uw gegevens ingevuld bij het aanmaken van een
account op Fitmanager. Zij beschikken over de gegevens die u daar heeft ingevuld, wij delen verder geen gegevens met
Fitmanager.
c. De overheid
Soms zijn wij wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst,
UWV, Politie, Justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit
Persoonsgegevens.
WAT ZIJN UW RECHTEN?
a. Gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of
verwijderen.
In eerste instantie kunt u uw gegevens inzien of corrigeren in uw account op Fitmanager. Of u kunt via de email
info@thehealthyclub.eu contact met ons opnemen. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.
b. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit
is het geval indien:




de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken;
u gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking;






uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;
het persoonsgegevens betreft van uw kind;
Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht.

Wij kunnen besluiten niet aan uw verzoek te voldoen en uw gegevens niet te wissen als uw verzoek niet gebaseerd is op één van
de bovenstaande gronden, of (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een
wettelijke verlichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet
aan uw verzoek zullen voldoen.
c. Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn,
kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.
d. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een
overeenkomst die u met ons heeft gesloten of op basis van uw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij
van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om u in staat
te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.
e. Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van
ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer
verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden
met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
f. Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over diensten en/of producten. In
commerciële aanbiedingen vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.
SOCIAL MEDIA
Voordat wij gegevens van u plaatsen op social media vragen wij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming.
AANPASSING VAN DE PRIVACYVERKLARING
De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up tot date te blijven. Wij doen dit
bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij
raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Wij zullen
u ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een pop-up banner, mail of nieuwsbericht op
onze websites of via uw account op Fitmanager.
VRAGEN OF KLACHTEN?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen via info@thehealthyclub.eu of schrijven naar The Healthy
Club, Maaslaan 6, 3363 CJ, Sliedrecht.
Hebt u klachten over privacy, dan kunt u contact met ons opnemen via info@thehealthyclub.eu. Ook kunt u altijd een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl tel. 0900-2001201).
Privacyverklaring voor het laatst aangepast 1 mei 2018.

