
Privacyverklaring Sportify Personal Training 
 
Sportify Personal Training, gevestigd te (4337 WV) Middelburg aan Podium 3, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Sportify Personal Training waarborgt de bescherming van de privacy van personen van wie 
persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Sportify Personal Training 
neemt hierbij de wettelijke vereisten, die aan de bescherming van persoonsgegevens 
worden gesteld, in acht.  
 
Door middel van deze verklaring wordt inzicht gegeven in hoe uw persoonsgegevens worden 
gebruikt. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, met 
welk doel die gebruikt kunnen worden en met wie de persoonsgegevens worden gedeeld. 
Als u vragen hebt, kan er contact worden opgenomen via: 
 
Telefoon: 06-29391763 
E-mail: info@sportifypersonaltraining.nl  
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Sportify Personal Training verwerkt de persoonsgegevens die (in)direct worden verstrekt. U 
kunt daarbij denken aan onder andere uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, 
e-mailadres, maar ook uw IP-adres of een kopie van uw identiteitsbewijs. Persoonsgegevens 
zijn gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden 
geïdentificeerd.  
 
Een overzicht van de persoonsgegevens die door Sportify Personal Training wordt verwerkt: 

- voor- en achternaam; 
- geslacht; 
- geboortedatum; 
- geboorteplaats; 
- adresgegevens; 
- telefoonnummer; 
- e-mailadres; 
- bankrekeningnummer. 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sportify Personal Training verwerkt 
De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens worden verwerkt: 

- gezondheid; 
- biometrische gegevens. 

 
Waarom mag Sportify Personal Training uw persoonsgegevens verwerken? 
Sportify Personal Training mag uw persoonsgegevens verwerken op één of meer van de 
volgende grondslagen: 

- u hebt toestemming gegeven voor de verwerking. Indien u toestemming hebt 
gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze altijd weer 
intrekken; 
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- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten die Sportify 
Personal Training levert; 

- Sportify Personal Training heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens 
te verwerken; 

- Sportify Personal Training heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens. 

 
Doel en grondslag persoonsgegevensverwerking 
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt: 

- het bijhouden van een klantenbestand; 
- het afhandelen van betalingen; 
- verzenden van een nieuwsbrief; 
- om contact met u op te kunnen nemen ter uitvoering van de dienstverlening van 

Sportify Personal Training; 
- informatieverschaffing ten aanzien van wijzigingen in diensten en producten; 
- aflevering van goederen en diensten; 
- het nakomen van een wettelijke verplichting. 

 
Verwerker 
Sportify Personal Training kan een derde (‘verwerker’) de opdracht geven uw 
persoonsgegevens te verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen Sportify Personal 
Training en de verwerker is in dat geval verplicht. Sportify Personal Training zal ervoor 
zorgen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de wettelijke vereisten 
voldoet.  
 
Bewaartermijn 
Sportify Personal Training bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan 
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel 
op grond van wet- en regelgeving vereist is. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Sportify Personal Training behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te 
brengen in deze privacyverklaring.  
 
Wat zijn uw rechten? 
U hebt het recht Sportify Personal Training te verzoeken om inzage in, rectificatie van dan 
wel het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om 
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens dan wel om overdracht van uw 
persoonsgegevens. Voor vragen dan wel een verzoek tot inzage, correctie van uw 
persoonsgegevens, beperking van de verwerking, verwijdering of intrekking van uw 
toestemming of voor het maken van bezwaar kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
06-29391763 of e-mailadres info@sportifypersonaltraining.nl. Op uw verzoek zal zo snel 
mogelijk, maar binnen twee weken, worden gereageerd. 
 
Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportify 
Personal Training, hebt u het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
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