PRIVACYVERKLARING KOLIĆ GYM
Wie zijn wij?
Kolić Gym
Puntenburgerlaan 68
3812 CG Amersfoort
Kvk-nummer: 66618096
Website: www.kolicgym.com
Privacy
Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij respecteren de privacy van onze leden en onze relaties en gaan
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ten behoeve van volledige transparantie informeren wij u hiermee hoe
wij uw persoonsgegevens verkrijgen, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en welke
rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.
Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie wordt beschouwd als een persoonsgegeven als het iets over een specifiek persoon zegt óf als deze
informatie in combinatie met andere gegevens naar deze persoon te herleiden is, zoals onder andere iemands
geboortedatum, voor- en achternaam, geslacht, adres, pasfoto, telefoonnummer, e-mailadres,
burgerservicenummer (BSN) en bankrekeningnummer.
Hoe komen wij aan uw gegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u (o.a. mondeling, per email, telefoon of via een door
u ingevuld inschrijvings- of contactformulier).
Waarom verwerken wij uw gegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor onze
ledenadministratie en voor commerciële doeleinden (aanbiedingen, workshops etc.).
U ontvangt commerciële aanbiedingen, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer)
wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@kolicgym.com.
Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere onderstaande grondslagen:
•
•

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst/uw lidmaatschap bij
Kolić Gym;
Uw toestemming. We vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw
toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen.

Welke gegevens verwerken wij van u?
Naam
Adresgegevens
E-mailadres(sen)
Telefoonnummer(s)
Bankrekeningnummer(s)
Geboortedatum
Als relatie sturen wij u commerciële aanbiedingen, waarvoor wij ten minste uw naam en emailadres verwerken.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.
•
•

Voor leden geldt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd na einde en afwikkeling lidmaatschap.
Voor relaties geldt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u uw toestemming tot
verwerking van uw persoonsgegevens intrekt.

Met wie delen we uw gegevens?
We verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet verplicht c.q. toegestaan is. Uw
gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.
Social Media
U kunt ervoor kiezen om contact met ons op te nemen via onze social-mediapagina’s zoals Facebook of via WhatsApp.
Op de gegevens die wij van u krijgen via de social media platforms is deze privacyverklaring niet van toepassing. Het
gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. We wijzen u erop dat veel social-mediaplatforms buiten
de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese
Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social-mediakanalen te raadplegen
voor meer informatie over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken.
Uw rechten
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens
of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het
recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@kolicgym.com.
Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een
passend beschermingsniveau te waarborgen. Uw persoonsgegevens zijn digitaal opgeslagen met behulp van een
softwareprogramma, welke toegang is beveiligd is met een wachtwoord.
Contact?
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: A. Kolić, info@kolicgym.com.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.

