
 
Dit is de privacyverklaring van De Vitaliteitspraktijk Reusel, Molenberg 73A, 5541 RN Reusel, 

ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69639132.  

Waar ik in deze privacyverklaring verwijs naar ‘persoonsgegevens’, bedoel ik de informatie die jij 

vrijwillig aan mij verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

Met welk doel verwerk ik jouw persoonsgegevens?  

Dienstverlening 

Ik verwerk jouw gegevens om mijn diensten kwalitatief aan je te kunnen leveren. Voor het uitvoeren 

van de screenings, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het 

opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast 

verwerk ik de door jouw ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke 

dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de vragenlijsten waardoor 

ik je kan helpen bij het realiseren van jouw (leefstijl) doelstellingen.  

Informeren  

De Vitaliteitspraktijk verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of 

in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw resultaten waarvoor je 

je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van De 

Vitaliteitspraktijk, zoals een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe onderzoeken. Voor deze 

berichten kun je je te allen tijde afmelden.  

Marketing- en verkoopactiviteiten  

Ik vraag je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andere producten en 

diensten van De Vitaliteitspraktijk, producten en diensten van derden en of ik jouw gegevens mag 

gebruiken om middels profilering specifiek op jouw gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft 

geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Je kunt je altijd afmelden 

voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde link. Voor alle 

duidelijkheid: ik verkoop de persoonsgegevens van mijn klanten niet aan derden zodat zij die 

gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketingactiviteiten.  

Analyses & (markt) onderzoek  

Jouw persoonsgegevens kan ik gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van 

analyses, met als doel om de diensten van De Vitaliteitspraktijk te verbeteren. Ook kan ik je vragen of 

je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo mijn dienstverlening te kunnen 

verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.  

Rapportage 

Ik verwerk gegevens voor het doen van statistische analyses en het maken van management-

1rapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en 

diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden 

hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Dit wil zeggen dat de gegevens geen informatie over 

individuele klanten bevat, maar enkel over bepaalde groepen zoals gebaseerd op gebruik of leeftijd. 

  



 
Wettelijke verplichting  

Op grond van wet- of regelgeving kan ik verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of 

aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie 

daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.  

Beveiliging 

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden beveiligd met behulp van 

technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, 

onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken 

aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve 

toegangscontroles tot aan de data en servers. 

 Duur van opslag persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere 

contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden. Ik ben er dan 

zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij 

je persoonsgegevens hebt achtergelaten. Bij een online inschrijfformulier om klant/lid te worden van 

mijn bedrijf, bewaar ik jouw persoonsgegevens tot het moment waarop we een overeenkomst 

hebben gesloten.  

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werk ik samen met derde partijen. 

Denk hierbij aan een hostingpartij, analyse- en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is 

een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid 

en het tijdig wissen van jouw persoonsgegevens gewaarborgd. 

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens 

Graag wijs ik je op de mogelijkheid om op verzoek de door mij opgeslagen persoonsgegevens in te 

zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit mijn database. Stuur hiervoor een e-mail 

naar hans.janssen@de-vitaliteitspraktijk.nl. 

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop ik 

omspring met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. Ik raad u aan de privacyverklaring 

regelmatig te raadplegen.  
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