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Algemene verordening van gegevensbescherming:
AVG:
Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening van gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekend dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie
(EU).
Start 2 Stay Fit (S2SF):
Ook S2SF heeft persoonsgegevens van zijn clienten/leden en zal zich aan de nieuwe wet moeten
houden die vanaf 28 mei 2018 van start gaat. De gegevens die S2SF verzamelt zijn N.A.W.
gegevens, telefoonnummers, mailadressen en bankgegevens van al zijn clienten/leden om
contact te kunnen onderhouden en de contributie te kunnen innen. Tevens heeft S2SF van enkele
clienten/leden meet en test gegevens zoals gewicht, vetpercentage, BMI, lengte, kracht en
uithoudingsvermogen gegevens. Met deze gegevens kan S2SF bij houden of iemand vorderingen
maakt of juist niet.
S2SF zal nooit en te nimmer persoonsgegevens uitwisselen, verkopen en analyseren met derden.
Clienten/leden hebben altijd het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien wanneer client/
lid dat wenst. S2SF zal ook geen andere gegevens gaan verzamelen dan nodig is. Bij het lekken
van persoonsgegevens zullen clienten/leden direct geïnformeerd worden. Via de mail dan wel
persoonlijk.
Test en meet gegevens van een client/lid kunnen ten alle tijden worden verwijderd dit kan gedaan
worden middels een email naar info@start2stayfit.nl of via een mutatie formulier. Een maand na
uitschrijving worden alle test en meet gegevens sowieso verwijderd. 5 jaar na uitschrijving worden
persoonsgegevens (financiële) überhaupt verwijdert uit alle systemen van S2SF.
S2SF maakt gebruik van de volgende software/programma’s voor het beheren en bijhouden van
persoonsgegevens.
- Boekhoudprogramma (NAW en financiële gegevens)
- Trainingssoftware (meet, test, en conditie gegevens)
- Cloud (documenten, NAW, mail gegevens)
- Nieuwsbrieven programma (email gegevens)
- Voedingsprogramma (email en meet gegevens)
S2SF is een eenmanszaak en niemand anders dan Jeroen Lutjeboer van S2SF kan bij de
persoonsgegevens van zijn clienten/leden komen. Bij ernstige ziekte en/of ongeval zal mijn
echtgenote (W. Harkema-Lutjeboer) bevoegd zijn om de gewenste stappen te nemen die
belangrijk zijn voor de onderneming S2SF en zal zij persoonsgegevens in kunnen zien.
Vanaf 28 mei 2018 geeft een nieuw client/lid bij inschrijving akkoord voor het verzamelen en
gebruiken van persoonsgegevens. Clienten/leden die lid zijn geworden voor 28 mei 2018 zullen
geïnformeerd worden en kunnen aangeven wat er verwerkt mag worden aan persoonsgegevens.
S2SF zal zijn AVG vermelden in zijn algemene voorwaarden die ten alle tijden is te vinden op de
www.start2stayfit.nl of kan opgevraagd worden bij Jeroen Lutjeboer van S2SF. Clienten/leden die
lid zijn geworden voor 28 mei 2018 zullen extra benaderd worden zoals de nieuwe regels van de
AVG dat voorschrijft.

