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Algemeen
Voor onze administratie zijn wij genoodzaakt
diverse gegevens van u vast te leggen in onze
systemen. Deze systemen zijn onderdeel van het
bedrijf Lifestyle Academy & Sports, gevestigd te
Beneden-Leeuwen op Bietenveld 16. Uw gegevens
staan uitsluitend geregistreerd in onze systemen
en worden niet gedeeld met andere partijen of
organisaties.
1.1 Functionaris gegevensbescherming
Het bedrijf Lifestyle Academy & Sports heeft geen
medewerkers in dienst. Slechts een beperkt aantal
personen in het gebouw heeft toegang tot uw
contactgegevens. Om deze reden is er geen
functionaris gegevensbescherming aangesteld.
De gegevens die Lifestyle Academy & Sports
vastlegt betreffen niet alleen contact- en
adresgegevens ter facturatie maar ook gegevens
die ten goede komen aan de kwaliteit en ter
bevordering van de veiligheid tijdens de
trainingen. Een overzicht van deze gegevens staat
hieronder verder uitgewerkt.

1.2 Bescherming persoonsgegevens
Wij verwerken uitsluitend gegevens die nodig zijn
om een goede doorloop van de geboden
opleidingen te garanderen. Dit houdt in dat alleen
de gegevens die nodig zijn ter communicatie en
facturatie digitaal worden verwerkt. Onze digitale
systemen zijn elektronisch beveiligd.
U kunt op ieder gewenst moment (een kopie) van
uw gegevens bij ons opvragen, inzien of uw
gegevens laten corrigeren of vernietigen. U kunt
hiervoor contact opnemen via e-mail door te
mailen naar info@lasports.nl. Wij doen ons
uiterste best, buiten vakantieperiodes, binnen 5
werkdagen te reageren op uw verzoek. Een
overzicht van deze privacyverklaring is altijd te
vinden op onze website. Er wordt in onze
registratie onderscheid gemaakt tussen diverse
categorieën. Alle gegevens worden geregistreerd
onder de doelgroep opdrachtgever of klant. Op
beide partijen zijn dezelfde regels en richtlijnen
van toepassing.
1.3 Trainenmetkanker.nl
Trainenmetkanker.nl is een initiatief van Lifestyle
Academy & Sports. Gegevensverwerking van het
initiatief Trainenmetkanker.nl gebeurt onder de
voorwaarden van Lifestyle Academy & Sports
zoals beschreven in deze privacyverklaring.
1.4 Registratie informatieformulier
Indien u ons bereikt via het informatieformulier
op de website of ons Whatsapp-kanaal krijgen wij
uw gegevens digitaal binnen. Om op uw
informatieverzoek te reageren leggen wij diverse
gegevens van uw vast. Het betreft hierbij uw vooren achternaam, e-mailadres en/of
telefoongegevens. Uw inhoud van het open
tekstveld komt binnen in onze mailbox en zal
tijdig worden verwijderd.
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2.1 Registratie contactgegevens
Om onze facturatie op te kunnen starten hebben
wij diverse gegevens van uw nodig. Deze
gegevens worden digitaal opgeslagen in ons
managementsysteem. De gegevens die wij digitaal
van uw bewaren zijn uw voor- en achternaam, uw
adresgegevens, uw e-mailadres en
telefoonnummer voorts de startdatum van uw
eerste training per afgenomen pakket. De
registratie van de momenten waarop u een
training heeft gehad. Deze gegevens zijn nodig ter
facturatie.
3.1 Inzage en correctie
Een inzage of het toepassen van correcties in de
gegevens die wij van u bewaard hebben is altijd
mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen via
ons e-mailadres info@lasports.nl. Wij doen ons
uiterste best, buiten vakantieperiodes, binnen 5
werkdagen te reageren op uw verzoek.
3.2 Opvragen van gegevens
U kunt zelf te allen tijde gegevens die wij van u
bewaard hebben opvragen. Dit doet u
bijvoorbeeld wanneer u andere organisaties op de
hoogte wenst te brengen van uw gegevens. U
kunt hiervoor contact opnemen via ons emailadres info@lasports.nl. Wij doen ons uiterste
best, buiten vakantieperiodes, binnen 5
werkdagen te reageren op uw verzoek.
3.3 Verwijderen van gegevens
Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens
vernietigen. U kunt hiervoor contact opnemen via
ons e-mailadres info@lasports.nl. Wij doen ons
uiterste best, buiten vakantieperiodes, binnen 5
werkdagen te reageren op uw verzoek.

uw gegevens voor een periode van 10 jaar worden
opgeslagen. Indien u geregistreerd wenst te
blijven de hulpzoeker op de online pagina kan
deze termijn overschreven worden. Indien u
wenst dat uw gegevens worden verwijderd kunt u
een verzoek bij ons indienen om tot verwijdering
over te gaan. Meer informatie hierover vindt u
onder de kop verwijderen van gegevens.
4.1 Overname van organisatie
Indien het bedrijf wordt overgenomen of
samengaat met een andere partij wordt u hiervan
tijdig op de hoogte gesteld. U krijgt dan de
gelegenheid om middels het formulier tot
verwijdering uw gegevens tijdig te laten
verwijderen. Door niet over te gaan tot
verwijdering gaat u ermee akkoord dat deze
derde partij, en aanverwant personeel, de
toestemming krijgt tot inzage van uw gegevens.
4.2 Overig / aanwezig personeel
Lifestyle Academy & Sports is een eenmanszaak.
Wel kan er met regelmaat gebruik gemaakt
worden van freelance docenten. Deze ontvangen
uitsluitend de benodigde gegevens om uw
presentie te kunnen registreren en contact met u
op te nemen t.a.v. opleidingsdoeleinden.
4.3 Overig
Daar waar deze verklaring niet in voorziet zijn de
algemene wettelijke richtlijnen van toepassing.
4.4. Wijzigingen
Lifestyle Academy & Sports behoud zich het recht
deze voorwaarden, binnen de wettelijke kaders,
te wijzigen.

3.4 Bewaartermijn van gegevens
Uw gegevens zullen worden opgeslagen in onze
systemen. In het kader van veranderprocessen
binnen onze organisatie en het continu kunnen
door-ontwikkelen van onze diensten ter
bevordering van de veiligheid en kwaliteit, zullen
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