PRIVACYVERKLARING
FIT-EVERYWHERE KVK 73554642
, GEVESTIGD AAN DE VLIETBAAN 5, 2952 BR TE ALBLASSERDAM IS
VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN
DEZE PRIVACYVERKLARING.

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Fit-Everywhere verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Klanten
- Voor en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Foto
- Video
2. DOELEINDEN
Fit-Everywhere verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
- Het afhandelen van uw betaling (uitvoering van de overeenkomst)
- Het verzenden van onze nieuwsbrief (via Trainin) (gerechtvaardigd belang)
- Telefonisch contact met u op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren (uitvoering overeenkomst)
- Via de mail contact met u op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren(uitvoering van de overeenkomst)
- U te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten (uitvoering van de
overeenkomst/gerechtvaardigd belang)
- U op de hoogte te houden van aankomende events waar u zich voor kunt
Inschrijven (uitvoering van de overeenkomst/gerechtvaardigd belang)
- Het plaatsen van foto’s en video’s op onze social media kanalen om onze
dienstverlening naamsbekendheid te geven bij potentiële klanten (toestemming)
- Om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren en verbeteren (gerechtvaardigd belang)
3. VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat
noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of
aangevraagde diensten. Wij maken gebruik van een derde partij voor de
afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop. Met bedrijven die gegevens
verwerken in onze opdracht, bijvoorbeeld Trainin, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens niet
voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw
gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

4. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Fit-Everywhere bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u
gevraagde dienst te leveren en wij wettelijk verplicht zijn.
5. COOKIES
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt
opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om het het inloggen op onze website te vergemakkelijken
/ uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via
uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google,
als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier
geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in
de Verenigde Staten.
6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Fit-Everywhere en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@fit-everywhere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Fit-Everywhere wilt 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-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
7. BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Fit-Everywhere 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
het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fit-everywhere.nl.

