PRIVACYVERKLARING VITALITEIT360
1.
PERSOONSGEGEVENS
VITALITEIT360 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van VITALITEIT360, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op
de website aan VITALITEIT360 verstrekt.
VITALITEIT360 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw IBAN nummer
- Uw e-mailadres
2.
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
VITALITEIT360 gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast
kan VITALITEIT360 uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening.
3.
BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
VITALITEIT360 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er
geen overeenkomst met u tot stand komt.
4.
DELEN MET ANDEREN
VITALITEIT360 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
5.
VIDEO’S BEKIJKEN
De website van VITALITEIT360 maakt gebruik van de embed-functie van YouTube voor het
weergeven van filmpjes die worden aangeboden door 'YouTube’. Zodra de video wordt
weergegeven, gelden de extra voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens
(opslaan van persoonsgegevens) van de aanbieder. Wanneer de embedded YouTube-video's
worden afgespeeld, wordt door de aanbieder gebruik gemaakt van YouTube-cookies.
VITALITEIT360 heeft daar geen invloed op. Als u dit niet wilt, klik dan niet op de video’s.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in het privacybeleid van de
aanbieder op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.
6.
SOCIAL MEDIA BUTTONS
Op de website van VITALITEIT360 vindt u buttons naar websites van social media zoals
Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code
die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies
geplaatst. VITALITEIT360 heeft daar geen invloed op. Als u dit niet wilt, klik dan niet op de buttons.
Meer informatie over gegevensbescherming bij social media vindt u in het privacybeleid van de
desbetreffende aanbieder.
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7.
ANDERE WEBSITES
VITALITEIT360 wijst u erop dat klikken op links tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites
surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de
website van VITALITEIT360. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde
privacybeleid te raadplegen. VITALITEIT360 heeft daar geen invloed op.
8.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vitaliteit360.nl. VITALITEIT360 zal zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. VITALITEIT360 is gerechtigd
daarvoor administratiekosten in rekening te brengen.
9.
BEVEILIGING
VITALITEIT360 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. De website van VITALITEIT360 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
10.
CONTACT
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VITALITEIT360 verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact op via info@vitaliteit360.nl.
www.vitaliteit360.nl is een website van VITALITEIT360.
VITALITEIT360 is als volgt te bereiken:
VITALITEIT360
Vlinderweg 310
1432 MX Aalsmeer
Kamer van Koophandel te Amsterdam 34262987
Telefoon: +31(0)6 290 79 552
E-mail: info@vitaliteit360.nl

Aalsmeer, januari 2020

W www.vitaliteit360.nl - E info@vitaliteit360.nl
IBAN NL54 INGB 0006 8883 76 - BTW NL001556414B20
Vlinderweg 310 - 1432 MX Aalsmeer
M + 31(0)6 290 79 552 - KvK nr. 34262987 Amsterdam

pagina 2 van 2

