Privacy verklaring

Academy & Sports. Gegevensverwerking van het
initiatief Trainenmetkanker.nl gebeurt onder
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2.1 Registratie contactgegevens
Om onze facturatie op te kunnen starten hebben

1.1 Algemeen

wij diverse gegevens van uw nodig. Deze

Om onze diensten voor u uit te voeren, verwerken

gegevens worden digitaal opgeslagen in ons

wij gegevens van u.Uw gegevens staan uitsluitend

managementsysteem. De gegevens die wij digitaal

geregistreerd in onze systemen en worden niet

van u bewaren zijn uw voor- en achternaam, uw

gedeeld met andere partijen of organisaties.

adresgegevens, uw e-mailadres en
telefoonnummer voorts de startdatum van uw

1.2 Bescherming persoonsgegevens

eerste training per afgenomen pakket.

Wij verwerken uitsluitend gegevens die nodig zijn
om een goede doorloop van de geboden

3.1 Inzage en correctie

opleidingen te garanderen. Dit houdt in dat alleen

Een inzage of het toepassen van correcties in de

de gegevens die nodig zijn ter communicatie en

gegevens die wij van u bewaard hebben is altijd

facturatie digitaal worden verwerkt. Onze digitale

mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen via ons

systemen zijn elektronisch beveiligd.

e-mailadres info@lasports.nl. Wij doen ons uiterste

U kunt op ieder gewenst moment (een kopie) van

best, buiten vakantieperiodes, binnen 5 werkdagen

uw gegevens bij ons opvragen, inzien of uw

te reageren op uw verzoek.

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.

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

1.3 Trainenmetkanker.nl

hiervoor contact opnemen via ons e-mailadres

Trainenmetkanker.nl is een initiatief van Lifestyle

info@lasports.nl.
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3.3 Verwijderen van gegevens

de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens

(AVG)

vernietigen. U kunt hiervoor contact opnemen via
ons e-mailadres info@lasports.nl.

4.3 Op welke gronden verwerken wij
persoonsgegevens?

3.4 Bewaartermijn van gegevens

De AVG bepaalt dat wij uw persoonsgegevens

Uw gegevens zullen worden opgeslagen in onze

alleen mogen verwerken als daarvoor een

systemen. In het kader van veranderprocessen

wettelijke grondslag bestaat. De hiervoor

binnen onze organisatie en het continu kunnen

genoemde verwerkingen vinden plaats op basis

door-ontwikkelen van onze diensten ter

van een van de volgende rechtsgronden uit de

bevordering van de veiligheid en kwaliteit, zullen

AVG:

uw gegevens voor een periode van 2 jaar worden

a) Voor de uitvoering van onze

opgeslagen.

overeenkomst met u
b) Voor de uitvoering van een wettelijke

4.1 Overname van organisatie

verplichting

Indien het bedrijf wordt overgenomen of

c) Op basis van uw toestemming

samengaat met een andere partij wordt u hiervan

d) Vanwege een gerechtvaardigd belang

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.

5.1 Verwerkingsactiviteiten
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens
verstrekken zijn ook zelf verantwoordelijk voor de
verwerking van die gegevens en voor de naleving
van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens
verwerkt als verwerker namens ons, dan sluiten wij

4.2 Overig / aanwezig personeel

een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan

In ons pand is ander personeel aanwezig. Dit

de eisen van de AVG. U kunt daarbij denken aan

personeel is niet altijd in dienst van Lifestyle

de leveranciers van onze ICT systemen.

Academy & Sports. Medewerkers en collega’s die
toegang hebben tot de systemen en ruimte waar
uw gegevens staan opgeslagen hebben hiervoor
een privacyverklaring ondertekend. Zij hebben
hiermee een geheimhoudingsplicht. Zij zijn
hiermee op de hoogte gesteld van de gegevens
die opgeslagen zijn en hebben kennis genomen
van de procedures zoals beschreven in deze
privacyverklaring. Ook deze personen zullen zich
conformeren aan de wettelijke richtlijnen rondom

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC,
tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies
worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of
voorkeuren te onthouden. Op onze site maken wij
gebruik van de volgende cookies:
Google Analytics cookies
Met de cookies van Google Analytics kunnen wij
het gebruik van onze website meten en
analyseren. Deze gegevens gebruiken wij om
onze website te verbeteren.
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Google gebruikt deze gegevens ook zelf op basis
van haar eigen voorwaarden. Wij wijzen u erop dat

Wijzigingen

deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen

hebben daar geen invloed op.

aanpassen raden wij u aan om deze pagina
regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent

Social media cookies

van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring

Daarnaast hebben wij social media buttons op

ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook

onze website geplaatst zodat u ook via Social

via een duidelijk bericht op onze website. Als wij

Media contact met ons kunt opnemen en/of onze

uw gegevens voor een andere verwerking willen

berichten kunt delen via deze social media

gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.

platforms. Wanneer u via een van deze social
media buttons doorlinkt naar de website van
bijvoorbeeld Linkedin, Facebook, YouTube of
WhatsApp, worden er door deze platforms cookies
geplaatst. Meer informatie over deze cookies kunt
u nalezen in de privacyverklaring van de
betreffende platforms. Let op dat deze
verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij
hebben daar geen invloed op.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging van uw persoonsgegevens tegen te
gaan. Als u vragen heeft over de beveiliging van
uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan
vermoedt, neemt u dan contact met ons op.

2019 Copyright Lifestyle Academy & Sports, Trainenmetkanker.nl

