
 

 

 

Privacyverklaring  

SPORTSTUDIO FITNESSFARM 

Waarom deze privacy verklaring?   

Het privacy beleid van Sportstudio Fitnessfarm beschrijft de manier waarop zij persoonsgegevens 

verzamelen, gebruiken en genereren. Ook legt de Sportstudio Fitnessfarm uit hoe deze gegevens 

gebruikt, gedeeld en beschermd worden. Ook legt de Sportstudio Fitnessfarm de keuzes uit die u 

heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u hierover met ons contact over kunt 

opnemen. 
WIE IS VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE GEGEVENS VERWERKING? 

Gonnie Daniels (eigenaar van Sportstudio Fitnessfarm) heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen 

dat de Sportstudio Fitnessfarm zich houd een deze onderstaande privacyverklaring.                        

Deze privacyverklaring voldoet aan de AVG (Algemeen verordening gegevensbescherming) eisen. 

Gonnie Daniels (personaltrainster/eigenaar) is verantwoordelijke voor het verwerken van uw 

gegevens. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Sportstudio Fitnessfarm  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 

diensten van Sportstudio Fitnessfarm.                                                                                                               

De Sportstudio Fitnessfarm kan de volgende persoonsgegevens verwerken:                                                   

- Uw voor- en achternaam                                                                                                                                                 

- Uw adresgegevens                                                                                                                                                           

- Uw telefoonnummer                                                                                                                                                       

- Uw e-mailadres                                                                                                                                                                                         

- Uw intake gegevens (dit zijn de gegevens die u vermeld heeft op uw doelstellingsformulier, leefstijl       

analyse en gezondheidsverklaring)                                                                                                                                                                    

- Uw geboortedatum                                                                                                                                                   

- Uw lichaamsgewicht                                                                                                                                                                  

- Uw lengte                                                                                                                                                                                  

- Uw vetpercentage                                                                                                                                                                    

- Uw trainingsschema                                                                                                                                        

(planning, presentie registratie, inhoud en resultaat van de gerealiseerde  trainingen)                                                                                                                                                                       

- Uw burgerlijke staat (alleen bij voedingsadvies)        
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- Uw Indelingsklasse voor beroep/activiteit en sport (alleen bij voedingsadvies)                                            

- Uw arbeidstoeslag (alleen bij voedingsadvies)                                                                                                                  

WAAROM SPORTSTUDIO FITNESSFARM  GEGEVENS NODIG HEEFT 

Sportstudio Fitnessfarm verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 

benaderen.  

Daarnaast kan Sportstudio Fitnessfarm uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Doorgaans bestaande uit kwalitatief 

en kwantitatieve (binnen de wettelijke kaders) dienstverlening. 

HOE LANG DE SPORTSTUDIO FITNESSFARM GEGEVENS BEWAART 

Sportstudio Fitnessfarm bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant van de Sportstudio 

Fitnessfarm bent , of wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren voor zover dit 

noodzakelijk is.  

DELEN MET DERDEN 

Sportstudio Fitnessfarm verstrekt informatie met partijen die de Sportstudio Fitnessfarm assisteren 

in haar dienstverlening en geen verwerker zijn . Denk hierbij aan systeembeheerders, accountants en 

(juridisch) adviseurs.   

En de Sportstudio Fitnessfarm zal geen persoonsgegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 

wettelijk verplicht of toegestaan is.  

WEBSITE 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Sportstudio Fitnessfarm worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden. 

Sportstudio Fitnessfarm maakt op haar website geen gebruik van Cookies.   

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 

de  website van de Sportstudio Fitnessfarm verbonden is. De Sportstudio Fitnessfarm kan namelijk 

niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens 

omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die 

website voor meer informatie over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan.  

Minderjarige 

Jongeren tot en met 16 jaar mogen uitsluitend onder toezicht van ouders of wettelijke 

vertegenwoordigers gebruik maken van de Sportstudio Fitnessfarm website. 
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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 sturen naar sportstudio.fitnessfarm@gmail.com. 

Sportstudio Fitnessfarm zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN 

Sportstudio Fitnessfarm  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Sportstudio Fitnessfarm heeft de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

de persoonsgegevens te beveiligen. 

- Logische toegangscontrole , gebruikmakend van sterke wachtwoorden 

- Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging 

- Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging 

- Een beveiligd intern netwerk 

- Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sportstudio 

Fitnessfarm verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de eigenaar van 

Sportstudio Fitnessfarm Gonnie Daniels (0341-491689) of via 

sportstudio.fitnessfarm@gmail.com. 

NIEUWSBRIEF 

Sportstudio Fitnessfarm verstuurd enkele keren per jaar een nieuwsbrief.                                                

De Sportstudio Fitnessfarm mag alleen onder toestemming van de klant de nieuwsbrief aan 

hem/haar versturen. Tevens dient de Sportstudio FitnessFarm elke klant erop te wijzen dat hij/zij zich 

voor de nieuwsbrief ook op elk moment weer kan afmelden. 

WIJZIGING IN DEZE PRIVACYVERKLARING  

Sportstudio Fitnessfarm kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen dienen op de 

website www.fitnessfarm.nl gepubliceerd worden. De persoonsgegevens gebruikt de Sportstudio 

Fitnessfarm nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor de klant dat heeft 

aangegeven.  Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u als klant op 

de hoogte blijft hoe de Sportstudio Fitnessfarm met uw persoonlijke gegevens om blijft gaan.  

INWERKINGTREDING:  

De privacyverklaring van de Sportstudio Fitnessfarm is op 25 mei 2018 in werking getreden.  
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CONTACT 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacyverklaring kunt u contact opnemen 

met: 

SPORTSTUDIO FITNESSFARM   GONNIE DANIELS (personaltrainster /eigenaar)                                               

Post en vestigingsadres: 3882 TG, Knapzaksteeg 37,  Putten                                                       

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08131499                                                                                                      

Telefoonnummer: 0341-491689                                                                                                                                     

E-mailadres: sportstudio.fitnessfarm@gmail.com  
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