Privacyverklaring
Betreft het verwerken en bewaren van persoonsgegevens van onderstaande webadressen op naam van Marya Kronshorst:
https://bodyfitcompany.nl https://maryakronshorst.nl https://dtekstenadvies.nl
Persoonsgegevens – Bodyfit Company
Gegevens die door jou worden verstrekt, zoals inschrijving bij Bodyfit Company, worden zorgvuldig bewaard en bewaakt. Voor
Bodyfit Company betreft het de info zoals verstrekt op het door jou ingevulde inschrijfformulier:
Voor- en achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer en mailadres. Eventueel ingevulde info over blessures en andere
medische informatie. Daarnaast andere door jou in mail of correspondentie persoonlijk verstrekte persoonsgegevens.
Grondslag Bodyfit Company: het waarom
• Periodiek informeren per mail over zaken als roosterwijzingen, nieuws, acties, nieuwe lessen, locatiewijzigingen.
Mogelijk met link naar website van derden.
• Beantwoorden van vragen over lessen en andere sport gerelateerde zaken.
• Administratieve redenen zoals communicatie – als nodig – rond betaling lesgeld.
Persoonsgegevens – MaryaKronshorst en DTekstenAdvies
Als hierboven genoemde persoonsgegevens - met uitzondering van medische info - worden uitsluitend bewaard als
contactinformatie.
Grondslag MaryaKronshorst en DTekstenAdvies: het waarom
• Het mailen of per post toezenden van de factuur.
• Mogelijk verzenden van nieuwsbrief.
• Mogelijk afleveren/toesturen van producten.
• Contact onderhouden over opdrachten en betalingen.
• Doorgeven van wijzigingen in diensten en/of opdrachten.
Gebruik websites
Op dit moment zijn er geen contactformulieren actief. Ook op het blog is er geen mogelijkheid om een reactie achter te laten.
Wanneer je contact wenst of een reactie wilt geven, dan kan dit uitsluitend per mail. Het mailadres vind je op de betreffende
website.
Via statistieken van webhost One.com zijn (niet op naam) bezoekersaantallen en IP-adressen te zien. En via Google (Gmail en
mogelijk Google Analytics) wordt informatie verzameld zoals contactactiviteit en mailadres. De gebruikelijke - technisch
noodzakelijke - functionele cookies zijn actief. Deze cookies zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken. Je kunt je
afmelden voor het plaatsen/gebruik van cookies. Dit doe je via instellingen van jouw internetbrowser.
Inhoud van andere websites
Er kunnen video’s, afbeeldingen, berichten van andere websites ingesloten worden, zogeheten embedded inhoud. Mogelijk
kunnen deze websites data over jou verzamelen. Op soortgelijke wijze als wanneer je direct zelf naar deze inhoud zou zijn
gesurft.
Persoonsgegevens in bewaring – Bodyfit Company
Vanzelfsprekend wordt hier zeer zorgvuldig mee omgegaan. Niets van de verstrekte informatie wordt gedeeld met derden.
Persoonlijk mailverkeer wordt bewaard zolang de conversatie duurt. Belangrijke informatie hierin wordt aangevuld op
inschrijfformulier en niet online of op andere manier digitaal bewaard. Wanneer je stopt met lessen wordt jouw mailadres uit de
lijst verwijderd. Inschrijfformulieren worden de wettelijke termijn bewaard en daarna vernietigd. Je hebt het recht om jouw
gegevens in te zien, te wijzigen, te controleren of te verwijderen. Wanneer je wilt. Mocht je hierna toch een klacht hebben dan
kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens in bewaring – MaryaKronshorst en DTekstenAdvies
Zorgvuldigheid eerst! Ook hier wordt niets van de verstrekte informatie gedeeld met derden. Mailverkeer wordt bewaard per
opdracht en zolang er samengewerkt wordt voor de betreffende opdrachtgever. Naam, telefoonnummers en mailadres worden
opgenomen in Contacten op mobiel, computer en op Gmail naam en mailadres. Alle software en hardware wordt beveiligd en
zodra er een update beschikbaar is geüpdatet. Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien, te wijzigen, te controleren of te
verwijderen. Wanneer je wilt. Mocht je hierna toch een klacht hebben dan kun je deze indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Social media: met cookies
Wanneer je doorklikt naar een van de social media profielen dan worden door deze websites cookies geplaatst. Denk aan
Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook, Google+ en Google Analytics.
In veilige handen
Je kunt er zeker van zijn dat jouw persoonsgegevens serieus genomen worden. Niets wordt gedeeld met derden, derden hebben
en krijgen geen inzage noch online noch offline in bewaarde gegevens. Heb je een vraag, neem contact op:
marya.kronshorst@gmail.com
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