Privacyverklaring

Totaal Fit is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die Totaal Fit verwerkt
Als u gebruik maakt van een van de diensten van Totaal Fit vraag ik om verschillende
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die diensten. De gegevens die ik
verwerk zijn:
Algemene persoonsgegevens
- NAW- gegevens
- Telefoonnummer
- Email adres
- Geboortedatum
Bijzondere persoonsgegevens
- Hulpvraag, doelstelling en motivatie
- Blessures
- Andere sporten en sport verleden
- Beginsituatie
- Testen en metingen
- Naam huisarts en reden van verwijzing
- Medische geschiedenis, medische klachten en medicatie
- Leefsituatie
- Lichamelijke activiteiten
- Dieetgeschiedenis
- Antropometrie
- Voedingsdagboek
- Hoofd- en subdoelen
De algemene gegevens worden gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie, het contact
opnemen, informeren en factureren. De bijzondere gegevens worden gebruikt voor het opstellen
van een trainingsschema en behandelplan.
De bijzondere persoonsgegevens worden binnen een maand na opzegging vernietigd. De
algemene gegevens worden gearchiveerd en vanwege de wettelijke verplichting bewaard voor
een periode van 10 jaar.

Gegevens delen met derden
Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden voor commerciële doeleinde en zullen alleen
worden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw algemene persoonsgegevens verwerken in mijn
opdracht sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Cookies en vergelijkbare technieken
Totaal Fit gebruikt op haar website geen Cookies of vergelijkbare technieken.
Google Analytics
Om de website van Totaal Fit, www.totaal-fit.nl, te optimaliseren maak ik gebruik van Google
Analytics. Om dit te kunnen doen wordt gebruik gemaakt van het IP-adres van uw computer. Op
deze manier kunnen wij gerichte informatie op de website zetten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar totaalfit@hotmail.com. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij
het verzoek mee te sturen. Ik vraag u, ter bescherming van uw privacy, uw pasfoto en BSN
nummer zwart te maken. Ik zal uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.
Beveiliging
Voor het beschermen van uw gegevens neem ik passende technische en organisatorische
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met mij op via
totaalfit@hotmail.com.
Totaal Fit wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationaal
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Wijzigingen privacyverklaring
Totaal Fit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Ik raad u
daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele
wijzigingen.

