Privacyverklaring
Enjoy pilates en running gevestigd in:
Stolwijk,
-activiteitencentrum de Baanbreker, Kerspelpad 18, 2821 ZA
Oudewater
-Sporthal de Eiber, Papenhoeflaan 43, 3421 XN
Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
A. de Kruijf is eigenaar en draagt zorg voor de gegevensbescherming van Enjoy.
Tel.nr.: 0613956184
Mail: anneke@enjoypilates.nl
Website: https://enjoypilates.nl
Facebook: Enjoy – Perfect Pilates in Stolwijk en Oudewater
Persoonsgegevens die wij verwerken
Enjoy pilates en running verwerkt uw persoonsgegevens zolang u gebruik maakt van onze diensten.
Doel en grondslag van het verwerken van de persoonsgegevens
Enjoy verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling.
- verzenden van nieuws en/of reclame.
- u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Enjoy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor
onze belastingaangifte
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Enjoy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Enjoy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gebruik van cookies
Enjoy gebruikt alleen noodzakelijke technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy, maar
noodzakelijk zijn voor de werking van de website en uw gebruikersgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het verzoek hiervoor dient u te
sturen naar anneke@enjoypilates.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
autoriteit persoonsgegevens.
https://autoriteitenpersoongegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegeven/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Enjoy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met anneke@enjoypilates.nl .
Enjoy maakt gebruik van beveilingssoftware van McAfee en van TLS (voorheen SSL) Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’
en het hangslotje in de adresbalk.

