PRIVACY POLICY STOKHOLM GYM
Stokholm Gym, gevestigd aan Wolwevershaven 30q, 3311 AW Dordrecht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
www.stokholmgym.nl
Wolwevershaven 30q
3311 AW Dordrecht
+31647172949
Zoltán Világi is de Functionaris Gegevensbescherming van Stokholm Gym. Hij is te bereiken
via info@stokholmgym.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Stokholm Gym verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• bankrekeningnummer
• IP-adres vanuit Google Analytics
• apparaat gebruik + Browser
Stokholm Gym verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien
jij deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:
• gegevens over gezondheid
• gegevens over gewicht
• gegevens over trainingsdoelen
• gegevens via wearables
Wanneer je jezelf laat meten, verwerken we ook jouw sportgegevens. Hieronder vallen jouw
hartslag, bloeddruk, lengte, gewicht.
Stokholm Gym gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze
alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze
gegevens worden alleen aan anderen binnen Stokholm Gym verstrekt indien zij de gegevens
voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden
binnen 3 maanden na de beëindiging van jouw lidmaatschap door ons verwijderd.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stokholm Gym verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
• om een overeenkomst aan te gaan;
• om trainingen te boeken;
• het afhandelen van jouw betaling;
• het verstrekken van informatie;
• om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
• om overigens aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit
overeenkomst die we met jou hebben afgesloten.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stokholm Gym bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel is vereist op grond van de wet.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stockholm Gym verhandelt geen persoonsgegevens en verstrekt geen persoonsgegevens
aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming daartoe, tenzij dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen
van de internetomgeving en het verzorgen van de (financiële) administratie. Met bedrijven
die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Stokholm Gym blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun
je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om
je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar info@stokholmgym.nl. Wij kunnen jou vragen om je te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Stokholm Gym wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
deze link.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stokholm Gym neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via info@stokholmgym.nl
Wijzigingen
Stokholm Gym behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde
te wijzigen.

