
 



 

         

 
 
 
Privacyverklaring van WorkOut  Velsen, Kanaalstraat 10, 1975 BE  IJmuiden. K.v.K. nr: 34169846 
 
AVG algemene verordening gegevensbescherming per 25 mei 2018 
Waarom deze privacyverklaring: 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons, Wij vinden het van belang u te informeren over wat wij met uw 
persoonsgegevens doen en hoe wij met deze gegevens. Ook willen wij u informeren wat uw rechten zijn. 
Soms zijn er wijzigingen in deze privacy  gegevens en die zullen altijd terug te vinden zijn op onze website. Alle  
volgens de wet geldende eisen. 
Welke persoonsgegevens verwerken wij en wie heeft daar inzicht in; 
Voor elke vorm van lidmaatschap hebben wij uw persoonsgegevens nodig: naam, geboortedatum,  adres, 
telefoonnummer, e-mail, abonnementsvorm en  bankgegevens. Wij kunnen vragen naar een geldig legitimatiebewijs 
om in te zien. Tevens wordt er een lidnummer gekoppeld aan uw gegevens. 
Wij registeren uw bezoeken, trainingsschema’s, afgenomen extra’s (denk aan water), gegevens die belangrijk zijn voor 
de coaches.  
Wij maken gebruik van diensten van derden: bankverkeer, ledenadministratie. 
Inzicht hierin hebben alle officiële medewerkers,  boekhouding, automatiseringsbedrijf van WorkOut en alle bevoegde 
autoriteiten zoals belastingdienst. 
Hoe gaan wij om met jouw gegevens: 
WorkOut draagt zorg voor beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen, tegen buitenstaanders, 
verlies of welke vorm van onrechtmatige  verwerking dan ook. 
Dat doen wij door het nemen van toegangsmaatregelen en  beveiligingen van ons computer systeem. Wij bewaren 
jouw gegevens (schriftelijk in archief) en digitaal voor in ieder geval de duur van het abonnement. Daarna worden je 
gegevens losgekoppeld van het lidnummer en komen niet meer naar boven ons systeem. Als u klachten heeft over de 
verwerking van uw gegevens kunt u  een klacht indienen bij Workout en als dat geen oplossing biedt bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
Cookies: 
Workout maakt gebruik van cookies. 
Foto-, film opnames en social media: 
Workout vraagt  altijd vooraf toestemming voor het maken van foto’s en/of filmopnames die wij gebruiken voor social 
media, of onze website. Daarvoor zijn speciale formulieren. 
Hoe kun  je invloed uitoefen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
U hebt ten alle tijden recht om uw persoonsgegevens in te zien of een kopie te vragen. U kan altijd wijzigingen uitvoeren 
.En als u bezwaren zwaarder wegen dan dat voor WorkOut is, kunt u altijd contact opnemen. 
 
E-Mail:              info@workoutvelsen.nl 
Telefoonnummer:      02555-40470 
 


