Privacy Statement
A.S. Family Fitness Center BV
Algemeen
Als je een lidmaatschap hebt, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben
wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en
regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Hieronder
hebben wij voor jou op een rijtje gezet:
1.
2.
3.
4.

Welke gegevens wij van jou verwerken
Waarom wij dat doen
Hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan
Hoe je invloed kan uitoefenen op de verwerking van je gegevens

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom deze pagina met enige regelmaat.

Welke gegevens verwerken we?
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.

Gegevens bij aanvragen
Bij het aanvragen van informatie of lidmaatschap verwerken wij jouw voornaam, achternaam en emailadres. In sommige gevallen verwerken wij ook jouw telefoonnummer.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het afsluiten van een lidmaatschap (proefmaanden of abonnementen) of online sollicitatie
verwerken wij de volgende persoonsgegevens:










Voor- en achternaam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Bankrekeningnummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Foto
CV

Wanneer je jezelf laat meten verwerken we ook jouw sportgegevens. Hieronder vallen:





Hartslag
Bloeddruk
Lengte
Gewicht

Waarom verwerken wij je gegevens?
Dienstverlening
Zonder verwerking van je persoonsgegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren. Wij
gebruiken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:





Om jouw vragen te beantwoorden of klachten af te handelen via social media, e-mail,
per post of telefonisch.
Om jouw abonnement te verlengen / herinnering te sturen
Om onze website te verbeteren
Om je sollicitatie te verwerken

Verstrekking aan derden
Van onze partners verlangen wij dat zij ook voldoen aan de WBP. Zij moeten er o.a. voor zorgen
dat passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.
En het is verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen
zijn verstrekt. Wel kunnen we op grond van wet- en regelgeving worden verplicht om je
persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk
wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie gegevens opvraagt in het kader van
een strafrechtelijk onderzoek.

Marketingactiviteiten
Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook na
beëindiging van je lidmaatschap). Wij zullen echter nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan
derden voor hun marketingactiviteiten.

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?
Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot de gegevens. Bovendien gebruiken wij jouw gegevens alleen zoals in dit
privacy beleid is vastgelegd.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens
bewaren zolang dat nodig is om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit
langer worden bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?
Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heb je bezwaar tegen
het feit dat wij persoonsgegevens van je hebben? Dan kan je altijd contact met ons opnemen:
Telefonisch:

072-5744369 (bereikbaar ma t/m vrij van 08.00-22.00 en za+zo van
08.00-14.00).

E-mail:

Via info@asfamilyfitnesscenter.nl

Online:

Via ons contactformulier op de website >
www.asfamilyfitnesscenter.nl

Post:

W.M. Dudokweg 20, 1703 DB te Heerhugowaard

