Privacyverklaring Yard Gym
Privacyverklaring (van kracht sinds 22-2-2019)
Yard Gym, gevestigd aan de Valkenkamp 153, 3607 LH te Maarssen is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Valkenkamp 153
3607LH Maarssen
Tel: 0623342756

Algemeen:
Om een optimale sportbeleving te kunnen garanderen leggen wij uw contactgegevens en
betalingsgegevens vast.
Wij doen dit ter naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u meer informatie wilt of als u een proces wilt starten om uw rechten uit te
Oefenen, dan kunt u ons mailen of bellen.
Hiervoor kunt u terecht bij: privacy@yardgym.nl of belt u ons algemene nummer +31(0)6 233 42 756.
Yard Gym heeft geen functionaris gegevensbescherming maar een privacycoördinator.
Deze is te bereiken via het e-mailadres privacy@yardgym.nl

Voor welke doeleinden en op grond van welke grondslagen verzamelen wij uw
gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Facturatiedoeleinden;
• Administratieve doeleinden;
• Informeren d.m.v. nieuwsuitingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens
•
•
•

Op basis van het abonnement, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap;
Op basis van uw toestemming
Ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yard Gym.
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Persoonsgegevens die wij verwerken
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene persoonlijke gegevens zoals:
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht
Betalingsgegevens
E-mail
Telefoonnummer

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende gezondheidsgegevens van u, indien u ons daarvoor schriftelijk
toestemming hebt gegeven:
• Algemene lichamelijke kenmerken:
• Lengte
• Gewicht
• Levensstijl
• Vrijetijdsbesteding
• Trainingsschema’s
• Gegevens over uw trainingen

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens zolang het nodig is voor het verlenen van passende sportbegeleiding
en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.
Na verloop van de wettelijke bewaartermijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
de hierboven beschreven doeleinden en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de website;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
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Cookies, en vergelijkbare technieken
Wij gebruiken functionele- en tracking cookies.
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.
Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies
niet accepteert.
Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan onze website.
Tracking cookies zijn cookies waarmee wij uw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die
manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag gepersonaliseerde
onlineadvertenties en op maat gemaakte content tonen.
Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Uitleg hierover kunt u vinden via de link; https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-watzijn-het-en-wat-doe-ikermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt recht op inzage in uw gegevens.
Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen hebt u het
recht deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen.
Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek
(bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot inbreuk op de privacy van anderen).
Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yard Gym.
Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met onze
privacycoördinator via mail: privacy@yardgym.nl .
U kunt een verzoek indienen om uw gegevens;
• in te zien,
• te corrigeren
• te verwijderen of over te dragen aan een andere instelling.
Dit verzoek kunt u mailen naar privacy@yardgym.nl of per post aan Yard Gym.
Valkenkamp 153
3607 LH Maarssen
Tel: 06 233 42 756
Om er zeker van te zijn dat het ”verzoek tot inzage” door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs inclusief het verzoek te mailen.
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Wij verzoeken u bij het versturen van het identiteitsbewijs uw pasfoto, paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te
maken.
Dat kan via de volgende link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veiligekopieidentiteitsbewijs
Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Toegang tot gegevens
Alleen medewerkers die het daadwerkelijk nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot
persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Geheimhoudingsplicht
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden
aan geheimhoudingsplicht.

Aanpassing van privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast. Als er wijzigingen worden aangebracht in
dit document, dan kunt u aan de datum die bovenaan het document is weergegeven zien wanneer
dit voor het laatst gebeurd is. De nieuwe privacyverklaring wordt van kracht op het moment van
publicatie.

Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u
dan contact op met onze privacycoördinator via de mail privacy@yardgym.nl .
U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

