Privacybeleid Sportcentrum Vredehof
Geen verassingen!
We zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen zoals wordt beschreven in dit beleid
We houden uw gegevens veilig
We zetten ons in voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens die u ons
verstrekt
U hebt altijd de controle
U kunt uw profiel en communicatievoorkeuren op elk gewenst moment (laten) bijwerken via de
Virtuagym app

Dit beleid, samen met onze Algemene gebruikersvoorwaarden en ons Cookiebeleid, geeft aan hoe
we uw gegevens verzamelen en verwerken op onze website, in onze mobiele app en andere
diensten. We zullen dit beleid van tijd tot tijd herzien om er voor te zorgen dat het up-to-date is. Als
we wijzigingen aanbrengen, plaatsen we de nieuwste versie op onze website. Wanneer we hele
ingrijpende wijzigingen aanbrengen, laten we u dit weten via het door u aangegeven
communicatiekanaal.

Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw gegevens alleen wanneer u ons toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is
om de door u gevraagde diensten te leveren, wanneer dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen
te voldoen of voor normale zakelijke doeleinden van het soort zoals uitgezet in dit beleid.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij verzamelen uw klantgegevens, zoals u die ooit heeft aangegeven op het inschrijfformulier.
Wij hebben uw foto opgeslagen ter identificatie bij het inloggen.
Kleine beetjes informatie die in de loop der jaren zijn verzameld binnen onze ledenadministratie en
onze programma’s waar metingen voor zijn afgenomen worden opgeslagen en verwerkt van
iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
Wanneer wordt uw informatie gedeeld met of verzameld door derden?
We delen uw gegevens alleen wanneer u ons daarom vraagt, wanneer dit nodig is om zaken met u te
doen en u de diensten aan te bieden, of wanneer dit nodig is om juridische redenen. Bedrijven
waarbij u een lidmaatschap aan gaat via Sportcentrum Vredehof (zoals Bedrijfsfitness Nederland),
verzamelen uw gegevens volgens hun eigen beleid.
Ten slotte zullen bedrijven die ons helpen onze diensten te leveren (zoals Virtuagym, Stages Flight en
onze webhosting) ook uw gegevens namens ons verzamelen en gebruiken.
Hoe houden wij uw persoonsgegevens veilig?
Het beschermen van uw privacy staat hoog bij ons in het vaandel en we gebruiken daarvoor ook de
geldende wettelijke bepalingen.
Met de bedrijven die ons helpen onze diensten te leveren hebben we een verwerkersovereenkomst
gesloten zoals wettelijk is voorgeschreven.
Gebruiken we cookies of vergelijkbare technologieën?
We gebruiken geen cookies en vergelijkbare technologieën om onze diensten te leveren,
optimaliseren, personaliseren en analyseren en voor reclamedoeleinden

Waar slaan we uw gegevens op?
Uw gegevens worden veilig opgeslagen in de volgende subverwerkers:
DOMO, Inc.
DOMO is een alles-in-één business intelligence platform voor het effectief bundelen en visualiseren
van gegevens. Domo is een van de grootste spelers op de BI markten bedient allerlei bedrijven,
waaronder multinationals. Als bedrijf dat altijd met data werkt is databeveiliging een van hun
hoogste prioriteiten.
Verwerker gebruikt Domo-diensten om zijn klanten toegang te verlenen tot geavanceerde
dashboardverwerking voor analytische doeleinden en voor de analytische doeleinden van verwerker.
Amazon Web Services
Amazon Web Services biedt betrouwbare en schaalbare cloudservices. Amazon Web Services is ’s
werelds grootste cloudserviceplatform, dat hosting biedt aan allerlei bedrijven.
Verwerker maakt gebruik van Amazon Web Services om gegevens veilig op te slaan en de service te
optimaliseren. Amazon WS werkt volgens hoge beveiligingsstandaarden en stelt verwerkers in staat
gegevens volgens dezelfde hoge standaarden op te slaan. Amazon Web Services is nooit eigenaar of
gebruiker van ingevoerde gegevens en er wordt in geen geval zonder uitdrukkelijke toestemming van
de verwerker toegang verleend tot de database van verwerker. In overeenstemming met de GDPR
zal verwerker Amazon Web Services alleen toegang verlenen 1) indien nodig voor servicedoeleinden
en 2) ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit.

Hoe kunt u zelf uw gegevens beheren?
U heeft bij inschrijving bij Sportcentrum Vredehof een mail gekregen met een link naar de app
Virtuagym. Als u deze app heeft geïnstalleerd op uw device en met de link in de gekregen mail hebt
ingelogd bij Sportcentrum Vredehof, krijgt u toegang tot al uw gegevens en het vrije beheer van al
uw gegevens.
Heeft u geen behoefte aan een mobiele app, kunt u aan de balie door een van onze medewerkers uw
gegevens laten bewerken.

