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PRIVACY STATEMENT
Fitzone De Lutte gaat zorgvuldig om met jouw
persoonsgegevens. Als je een Fitzone De Lutte
lidmaatschap hebt, een lidmaatschap wil afsluiten
of uit interesse onze website bezoekt of reageert op
onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde
informatie en gegevens van je nodig In deze privacy
statement lees je hoe persoonlijke gegevens, die
aan ons worden verstrekt, met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden,
waarmee aan de geldende wet- en regelgeving wordt
voldaan. Op de verwerking van jouw gegevens is weten regelgeving van toepassing, waaronder de Wet
bescherming persoonsgegevens (WBP). Het is van belang
dat wij ons privacy beleid met regelmaat actualiseren.
De meest up-to-date versie vind je op onze website.
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening leggen wij
persoonsgegevens vast, welke worden gebruikt voor de
uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening.
Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven
betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot
jouw persoon te herleiden zijn.
VOORBEELDEN VAN PERSOONSGEGEVENS SPECIFIEK:
Leden en potentiele leden
Uw gegevens worden in geen geval zonder uw
toestemming aan derden verstrekt. De gegevens
worden gebruikt voor de registratie van uw lidmaatschap
waaronder uw naam, adres, geboortedatum,
e-mailadres, telefoonnummer en IBAN. Gegevens
zoals lengte, gewicht en vetpercentage worden enkel
met uw toestemming verwerkt in het kader van
persoonlijke begeleiding van onze trainers ten behoeve
van het behalen van uw sportdoelen. Ook als je al een
Fitzone De Lutte lidmaatschap hebt, blijven wij dit soort
persoonsgegevens van jou verwerken. Bijvoorbeeld
iedere keer wanneer je onze club bezoekt of wanneer
je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.
Social media
De gegevens van personen die zij zelf invullen op
social media of die wij verzamelen naar aanleiding
van reacties van personen op social media uitingen
worden door Fitzone De Lutte verwerkt. Het kan daarbij
gaan om persoonsgegevens die je op onder meer
de contactpagina van het betreffende platform zelf
invult, zoals je emailadres, naam, thuis- of werkadres
of een telefoonnummer. Fitzone De Lutte deelt
geen persoonsgegevens via social media tenzij de
betreffende persoon daar uitdrukkelijk toestemming
voor geeft.

Website bezoekers
Van iedere bezoeker van onze website, worden
eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan
daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder
meer de contactpagina zelf invult, zoals je e-mailadres,
naam, adres of een telefoonnummer.
Beveiliging algemeen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om
misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben
tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd worden.
Camera beveiliging
Daarnaast beveiligen wij ter bescherming van
onze werknemers, klanten en eigendommen onze
club met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk
zichtbaar geplaatst. Wij vinden het een belangrijk en
gerechtvaardigd belang dat we een veilige club hebben
voor onze klanten en medewerkers, en hebben ons
camerasysteem en bijbehorend proces zo ingericht dat
dit zo min mogelijk impact heeft op jouw privacy. Deze
videobeelden die wij opnemen met onze camera’s
zullen wij uiterlijk 10 dagen bewaren, op uitzondering
dat wij plausibele redenen hebben deze langer te
bewaren. Hierna zullen de beelden worden verwijderd
Beveiliging persoonsgegevens Fitzone De Lutte zorgt
voor een passende organisatorische, technische en
fysieke beveiliging van de gegevens van haar leden.
Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals
in ons privacy beleid is vastgelegd. Wij bewaren
je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor
de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor
wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan
wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn
verschilt per soort persoonsgegevens. Gedurende je
lidmaatschap bewaren wij jouw gegevens in ieder
geval voor de looptijd van je lidmaatschap.
Cookies
Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies.
Soms zijn dat cookies van derden. Fitzone De Lutte
heeft overigens geen toegang tot die cookies van
derden. Zie onze site voor het uitgebreide cookie
beleid van Fitzone De Lutte.

PRIVACY STATEMENT

DOEL VOOR HET VERWERKEN VAN GEGEVENS
Wettelijke verplicht
Fitzone De Lutte kan op grond van wet- of regelgeving
verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken
en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer
een daartoe bevoegde autoriteit of justitiële instantie
daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek.
Dienstverlening
Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan
Fitzone De Lutte haar diensten niet aan je leveren. Als
er bijvoorbeeld vragen worden gesteld, dan kunnen
we die niet beantwoorden. Ook kunnen bijvoorbeeld
geen polsband aanmaken, waardoor het verkrijgen
van toegang tot Fitzone De Lutte voor jou niet mogelijk
zal zij. zonder je gegevens worden bepaalde functies
van die website onbruikbaar of is de informatie
op onze website voor beperkt of niet beschikbaar.
Fitzone De Lutte werkt samen met diverse partners,
bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten of
het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus
voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die
partners verstrekken. Van onze partners verlangen
wij, dat zij tenminste voldoen aan de WBP. Zij moeten
voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens
en het is hen verboden om jouw gegevens ergens
anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn
verstrekt. Fitzone De Lutte is niet aansprakelijk voor
het eventueel (mis)gebruik maken van de gegevens
door derden.
Onderzoek
Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het
doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses,
met als doel om zowel onze website als onze diensten
te verbeteren.
Marketing
Fitzone De Lutte kan jouw persoonsgegevens verwerken
ten behoeve van marketingen verkoopactiviteiten
ten behoeve van haar eigen dienstverlening, ook
nabeëindiging van je lidmaatschap. Persoonsgegevens
van leden zullen wij vanuit commerciële motieven
niet aan derden verschaffen zodat zij hier op welke
wijze dan ook (mis)bruik van kunnen maken. Uw
rechten op inzage, correctie en verzet U heeft recht
op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te
vragen. Mocht je daaraan niet voldoende hebben, dan
kun je een verzoek tot inzage indienen door een brief
naar Fitzone De Lutte te sturen, onder vermelding van
“verzoek tot inzage” en voorzien van je NAW gegevens
en een kopie van een geldig legitimatiemiddel.

Daarnaast heeft ieder lid het recht om zijn of haar
persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet
juist zijn. Dit kan op dezelfde wijze zoals hierboven
omschreven onder vermelding van “correctie verzoek”
Tenslotte kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van
uw gegevens. Wanneer je persoonsgegevens worden
gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk
voor de uitvoering van een overeenkomst of dan
noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken.
U kunt daarvoor contact met ons opnemen op dezelfde
wijze als hierboven omschreven. Ook heeft u het recht
om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij. Tot slot heeft u het recht om de
door u gegeven toestemming voor het verwerken van
gegevens later weer in te trekken. Binnen uiterlijk 3
weken zullen wij hierop een schriftelijke reactie geven
op uw verzoek van inzage, correctie of verzet.
Klachtrecht
Fitzone De Lutte zal uw gegevens met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.
Mocht u desondanks toch een klacht of vragen hebben
over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt
u dan direct contact met ons op. Op grond van de
privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze
verwerkingen van uw persoonsgegevens.
Overig
Fitzone De Lutte behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement.
Eventuele informatie die wij van u hebben, kunt u te
allen tijde opvragen. Indien gewenst kan de informatie
worden aangepast. Voor meer informatie, vragen of
opmerkingen aangaande het privacy beleid kunt u
contact met ons opnemen per mail of per post:
administratie@fitzonedelutte.nl of
Fitzone De Lutte
Ambachtstraat 2
7587 BW De Lutte

