PRIVACYBELEID FIT4LADY
Geacht lid van Fit4lady.
Er zijn de privacy-regels van Fit4lady.
De inhoud hiervan vindt u hieronder.

PRIVACY
Van Damme Health Company handelend onder de naam Fit4lady inclusief haar vestigingen,
ingeschreven te Alkmaar, in het handelsregister onder nummer 37113976 en bereikbaar
via info@fit4lady.nl, verklaart:

PRIVACY STATEMENT
Fit4lady biedt sport aan vrouwen en administreert van haar leden persoonsgegevens.
Fit4lady verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert voor
betaling van het lidmaatschap en het bijhouden van de sportresultaten.
Fit4lady respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden
verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met deze gegevens.
Fit4lady spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet
bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming na te leven.
Fit4lady behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de
conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS
Fit4lady verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een contractuele overeenkomst zijnde
uw lidmaatschap van een Fit4lady club in Nederland.

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT
HET?
Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap door de eigenaar van de
Fit4lady club ingevoerd aan de hand van de doorlopende machtiging, op dat moment zijn de
persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de systemen van Fit4lady.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn
•
•
•
•

Naam, adres en woonplaats.
Telefoonnummer, zodat we u kunnen bereiken om een meetafspraak in te plannen of
verzetten of als we iets van uw eigendommen hebben gevonden.
Geboortedatum, geslacht en lengte, om uw resultaten te kunnen meten.
Rekeningnummer, zodat betaling van uw abonnement via automatische incasso kan
plaatsvinden.
Fit4lady zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar
diensten te kunnen verrichten. Daarnaast zal Fit4lady de persoonsgegevens niet langer
bewaren dan noodzakelijk.

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS
Fit4lady voert een ledenadministratie waarbij de volgende verwerkingsdoelen van
toepassing zijn:
•
•
•

•

Lidmaatschapsadministratie.
Inning van de abonnementskosten.
Indien u akkoord hebt gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief van Fit4lady is er een
koppeling van uw gegevens naar de verwerker. Deze partij is gevestigd in de USA en
gecertificeerd onder het Privacy Shield. Uw gegevens kunnen voor Fit4lady
marketingdoeleinden worden gebruikt zoals remarketing
Analyse en rapportage van trends, ledensamenstelling, demografie en
lidmaatschapsretentie.
Voor deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken waarmee
verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Deze overeenkomsten bevatten de afspraken
ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en
toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken
verwerkingsdoel

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt ook middels een verzoek op de club de geadministreerde persoonsgegevens
opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen.

VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Bij opzegging van het lidmaatschap worden de papieren persoonsgegevens per direct
verwijderd en vernietigd.

INZAGE DOOR DERDEN
Fit4lady zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten Fit4lady zonder toestemming
van het lid. Fit4lady zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van
persoonsgegevens.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Fit4lady treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de
persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te
voorkomen.

