
Privacy verklaring  

Bij PersonalTraining038 hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de 

website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden 

• Informeren – Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens 

verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. 

• Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens 

beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de 

door je gevraagde diensten. 

• Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit 

handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming 

commerciële mailings. 

• Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te 

beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 

• Recht van inzage en correctie – Wij respecteren uw recht om je persoonsgegevens in te zien, 

te corrigeren of te verwijderen. 

In deze privacyverklaring kunt je lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw 

recht op privacy respecteren en beschermen. 

 

Gebruik van persoonsgegevens 

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde 

gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken 

uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij 

opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

 

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt en wat u aanreikt kunnen wij de volgende gegevens 

verzamelen: 

 

• NAW gegevens; 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer 

• Betalingsgegevens; 

• IP-adres 

 

Bewaartermijn 

Je persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze 

privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige 

wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links 

met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een 

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de 

privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Contact 

Hoopjesweg 2B (gebouw Motus) 

8051 DB Hattem 

Tel: 0657400770 

Mail: info@personaltraining038.nl 
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