Privacy verklaring Klusc Lifestylecoaching bv, Compound Gym Rotterdam
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Klusc Lifestylecoaching bv worden
verwerkt, met tussenkomst van haar website (www.klusc.com), haar social media (waaronder begrepen haar
LinkedIn-pagina) en haar nieuwsbrieven/alerts die per e-mail worden verzonden. Daarnaast is deze
Privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die door Klusc Lifestylecoaching bv worden
verwerkt.
Deze Privacyverklaring is ook van toepassing indien u ons benadert, bijvoorbeeld in het kader van een
sollicitatie.
Op welke wijze vergaren wij uw persoonsgegevens?
Klusc Lifestylecoaching bv vergaart uw persoonsgegevens op de volgende wijze:
●

Doordat u direct met ons communiceert per e-mail, brief, fax of telefonisch, bijvoorbeeld ingeval u
vragen hebt over onze online faciliteiten (website, LinkedIn), maar ook indien u een proefles bij bij ons
wilt boeken;

●

Doordat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;

●

Doordat u zich aanmeldt voor een inhouse event;

●

Doordat u zich abonneert en/of ons volgt op onze social media pagina's (LinkedIn en/of Twitter);

●

Doordat u (of een derde ten behoeve van u) op andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt,
bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons te sluiten, door informatie te verstrekken via onze website,
door ons van uw business card te voorzien of door bij ons te solliciteren. Hieronder kunnen ook
bijzondere persoonsgegevens vallen;

●

Door analyse van onze technische tools en diensten, inclusief onze website en LinkedIn-pagina.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
Klusc Lifestylecoaching bv, Rotterdam (Adrianalaan 382, 3053 JC) en KvK-nummer 64647110, is de
verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.
Voor welke doeleinden verwerkt Klusc Lifestylecoaching bv uw persoonsgegevens?
Klusc Lifestylecoaching bv verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Wij informeren
onze klanten via mail, nieuwsbrief, events en uitnodigingen voor challenges.
U kunt zich hier ten alle tijden voor afmelden.
Klusc Lifestylecoaching bv verwerkt uw gegevens ten behoeve van uw dossier met waarin wij uw gegevens voor
uw abonnement bewaren, uw meet en weeg gegevens en uw betalingsgedrag.
Deze gegevens bewaren wij tot 2 jaar na beeindiging van het abonnement.
Klusc Lifestylecoaching bv maakt (nog geen) gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een kleine
tekst file die via een web browser op uw computer wordt geïnstalleerd. Wij gebruiken cookies om te
communiceren over het internet en/of in het kader van dienstverlening.
U kunt cookies weigeren door de settings van uw web browser aan te passen. Wij wijzen u er op dat dit gevolgen
kan hebben voor de functionaliteit van de website. Door het gebruik van de website voort te zetten zonder uw
settings aan te passen, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Indien u bij ons solliciteert of zich inschrijft bij een van onze recruitment activiteiten en diensten, zullen wij de
volgende gegevens verwerken en bewaren: volledige naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer,
e-mail en overige persoonlijke gegevens vermeld in uw sollicitatie. Deze gegevens zullen alleen worden
verzameld en verwerkt gedurende het sollicitatieproces en worden binnen 4 weken na beëindiging van het

proces door ons verwijderd indien de sollicitatie geen succes heeft gehad. Alleen indien u daarvoor toestemming
geeft zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar bewaren. Indien de sollicitatie wel succes heeft gehad, worden de
gegevens bewaard tot twee jaar na einde dienstverband, tenzij de wet anders bepaalt.
Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
De afdeling administratie is de enige met toegang tot de gegevens.
De verwerking van uw persoonsgegevens door Klusc Lifestylecoaching bv vindt plaats onder strikte
vertrouwelijkheid. Klusc Lifestylecoaching bv heeft passende organisatorische en technische maatregelen
getroffen om uw persoonsgegevens passend en adequaat te beschermen. Zo worden uw persoonsgegevens op
beveiligde, Nederlandse servers opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij diverse digitale beveiligingstechnologieën,
zoals: firewalls en beveiligde servers om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongeautoriseerd
worden verwerkt.
Klusc Lifestylecoaching bv verkoopt uw persoonsgegevens niet door.
Hoe om te gaan met links naar andere websites en social media?
In enkele gevallen verwijst Klusc Lifestylecoaching bv naar (webpagina's van) derde partijen. Ondanks dat wij de
derde partijen zorgvuldig hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door (middel van deze webpagina's van) deze derde partijen. Deze Privacyverklaring is dan
ook niet van toepassing op die websites.
Wees u zich ervan bewust dat, indien u ervoor kiest om zich te abonneren op onze LinkedIn-pagina, dat als
zodanig zichtbaar is voor andere gebruikers van LinkedIn. Datzelfde geldt indien u ervoor kiest om een bijdrage
van onze LinkedIn-pagina te delen via social media. Onderhavige Privacyverklaring is niet van toepassing op
voormelde gegevensverwerkingen.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:
●

Het recht op inzage. U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens in te zien.

●

Het recht op aanpassing van uw persoonlijke gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

●

Het recht om vergeten te worden. Er kunnen omstandigheden van toepassing zijn waardoor wij toch uw
gegevens moeten bewaren of verwerken, bijvoorbeeld als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;

●

Het recht om bezwaar te maken of een beperking van de verwerking te verzoeken. Wederom geldt dat
wij onder bepaalde omstandigheden niet aan dit verzoek hoeven te voldoen;

●

Het recht om een bezwaar of klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens);

●

Het recht om uw toestemming weer in te trekken. Wederom geldt dat onder bepaalde
omstandigheden, wij gerechtigd zijn om de verwerking van uw data voor te zetten, vooral
indien de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Tot wie kunt u zich wenden in geval van vragen of verzoeken?
Indien u vragen, verzoeken of klachten heeft met betrekking tot onze verwerking van uw
persoonsgegevens, kunt u zich te allen tijde richten tot onze privacyfunctionaris bij Klusc
Lifestylecoaching bv, Chantal Snijders, via chantal@klusc.com of 06-22234654

