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Algemeen                                                                                                                                                                                        

Deze Privacyverklaring is bedoeld voor de leden, de deelnemers van verenigingen, instellingen en bedrijven     

die bij Fitness De Driehoek sporten of fitnessen. Met deze Privacyverklaring geven wij u informatie over de 

verwerking van uw persoonsgegevens, die nodig zijn om een sport- of een fitnessovereenkomst met Fitness         

De Driehoek te kunnen sluiten en onderhouden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort 

AVG) verplicht ons om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en u daarbij te wijzen op uw rechten.  
Fitness de Driehoek biedt begeleiding en faciliteiten bij sport- en fitnessactiviteiten waaraan u deelneemt.                                                                                                                                                                  

Ons bedrijf is gevestigd op het adres Noordweg 125 in Serooskerke. De eigenaresse van Fitness De Driehoek, 

Lianne de Nooijer, is verwerkingsverantwoordelijke ingevolge de AVG. Lianne de Nooijer is op het gebied van 

privacy het aanspreekpunt voor leden, deelnemers, instellingen en bedrijven. Zij is daarvoor bereikbaar op het 

mailadres: lianne@fitnessdedriehoek.nl. Algemene informatie over Fitness De Driehoek kunt u vinden op 

www.fitnessdedriehoek.nl. 

Uw inschrijving                                                                                                                                                                                    

U kunt, met gebruikmaking van een inschrijfformulier, vrijwillig uw persoonsgegevens verstrekken om een 

sport- of fitnessovereenkomst af te kunnen sluiten met Fitness de Driehoek. Wij gaan zeer zorgvuldig om met 

de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Fitness De Driehoek verwerkt alleen persoonsgegevens die door u zijn verstrekt. Hieronder vindt u een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij digitaal verwerken: 

➢ Portretfoto 
➢ Achternaam 
➢ Voorletters 
➢ Roepnaam 
➢ Adres 
➢ Postcode en woonplaats 
➢ Geboortedatum 
➢ Leeftijd 
➢ E-mailadres 
➢ Telefoonnummer(s) 

➢ IBAN nummer ten behoeve van de facturatie 
➢ Indien van toepassing: Naam van de wettelijke vertegenwoordiger 
➢ Indien van toepassing: Factuuradres van het bedrijf die uw sport- of fitness actviteiten betaalt  

➢ Indien van toepassing: Studiegegevens studenten voor toepassing van de studentenkorting 
➢ Indien van toepassing: Gegevens van het legitimatiebewijs voor het personaliseren van reserveringen 

van sportreizen  
 
Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Wij streven ernaar dat de medewerkers van Fitness de Driehoek u kennen en zij bij u bekend zijn.                

Fitness De Driehoek verwerkt daarom niet meer persoonsgegevens, dan strikt noodzakelijk, om een sport- of 

fitnessovereenkomst met U af te kunnen sluiten. Persoonsgegevens over uw gezondheid worden alleen met 

uw medewerking en toestemming verwerkt. Bijvoorbeeld als dit naar uw oordeel relevant is voor de goede 

begeleiding door medewerkers van Fitness De Driehoek. 

 

Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder uw toestemming persoonsgegevens hebben verzameld of uw 

persoonsgegevens onjuist zijn, neem dan via de mail lianne@fitnessdedriehoek.nl contact op met Lianne de 

Nooijer. Zij zal uw klacht behandelen, onderzoek doen en de bevindingen rechtstreeks naar u terugkoppelen.    

In voorkomend geval worden onbevoegd verkregen of onjuist verwerkte persoonsgegevens onmiddellijk 

verwijderd of hersteld. Ook zullen wij alles in het werk stellen om herhaling te voorkomen. 

mailto:lianne@fitnessdedriehoek.nl
http://www.fitnessdedriehoek.nl/
mailto:lianne@fitnessdedriehoek.nl
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Beeldrecht 
De AVG draagt ons op om iedereen toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Personen 
staan immers herkenbaar afgebeeld en zijn zonder onevenredige inspanning identificeerbaar.  
Fitness de Driehoek verwerkt portretfoto’s van leden en andere deelnemers om personen te kunnen 
identificeren ten behoeve van de orde en veiligheid op de sport- en fitnesslocaties. In geen enkel geval worden 
die portretfoto’s openbaar gemaakt of gepubliceerd. Tijdens de inschrijving van nieuwe sport- en fitnessleden 
wordt toestemming gevraagd voor de verwerking van dit beeldmateriaal. 
 
Medewerkers van Fitness de Driehoek maken voor promotiedoeleinden foto- of filmopnamen in de sport- en 
fitnessruimten, of tijdens de verschillende georganiseerde activiteiten. De aanwezige leden en deelnemers 
wordt daarvoor om toestemming gevraagd. Bij de inschrijving voor de jaarlijkse sportreis wordt daarbij 
toestemming gevraagd voor het delen van het mobiele telefoonnummer in Whatsapp-groepen. 
De gemaakte foto’s en filmpjes worden op de website en social media pagina’s van Fitness de Driehoek 
geplaatst, getoond tijdens samenkomsten van deelnemers en op de TV screens in de wacht- en fitnessruimten.  
 
Wij gaan zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Er worden geen foto’s en filmpje gemaakt en getoond, 
waardoor leden, deelnemers of medewerkers van Fitness De Driehoek schade kunnen ondervinden.                   
De gegeven toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal die in opdracht van Fitness De Driehoek wordt 
gemaakt. Wij vragen aan leden en deelnemers, die tijdens activiteiten van Fitness De Driehoek foto’s en 
filmpjes maken, terughoudend te zijn met het plaatsen en delen dat beeldmateriaal op social media. 
De gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken door te mailen naar lianne @fitnessdedriehoek.nl.      
U kunt zich afmelden voor Whatsapp-groepen door de betreffende groep te verlaten.  
 
Opslag en wissen van persoonsgegevens 
Fitness De Driehoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dit betekent dat uw 

persoonsgegevens vier weken na beëindiging van de sport- of fitnessovereenkomst worden gewist. 

 
Delen van persoonsgegevens met derden                                                                                                                     

Fitness De Driehoek deelt uw persoonsgegevens, zonder uw toestemming, niet met derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken 
Fitness De Driehoek heeft een website, waarop cookies zijn geplaatst. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij het 

eerste bezoek aan website worden opgeslagen in de browser van uw computer. Het gebruik van die cookies 

vindt uitsluitend plaats om de functionaliteit van de website technisch te kunnen volgen. Hierdoor kunnen wij 

ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt u geïnformeerd 

over de cookies en wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor 

cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

  

Kunt u uw persoonsgegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen? 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u 

de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Een verzoek tot inzage, correctie, 

verwijdering, van de persoonlijke gegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming moet worden 

gestuurd naar het mailadres lianne@fitnessdedriehoek.nl.  Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 

vier weken, op uw verzoek. Fitness De Driehoek wijst U graag op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan onder andere via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@fitnessdedriehoek.nl
mailto:lianne@fitnessdedriehoek.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? 
Fitness De Driehoek neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Er zijn passende organisatorische 

en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 

en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet 

goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met Lianne de Nooijer via het 

mailadres lianne@fitnessdedriehoek.nl. 

 
Wie hebben er toegang tot de persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens zijn alleen te zien voor medewerkers in dienst van Fitness de Driehoek en stagiaires, op 

basis van een afgesloten Praktijkovereenkomst.  

Wat doen wij als er een datalek is?  
Van een datalek is sprake wanneer per ongeluk of op onrechtmatige wijze uw persoonsgegevens worden 

vernietigd, verloren gaan, worden gewijzigd of ongeoorloofd worden verstrekt, doorgezonden of opgeslagen. 

Wij melden een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het waarschijnlijk is dat het lek een risico 

inhoudt voor uw rechten en vrijheden. In dat geval moeten wij de melding binnen 72 uren na ontdekking van 

het datalek doen. De betrokken leden of deelnemers worden daarover geïnformeerd.  
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