Privacy Statement zwangerfit.nl
Persoonsgegevens
-

Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt
worden.
De beheerders van zwangerfit.nl, het bedrijf YVLO, zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken
om de functionaliteiten van de website zwangerfit.nl optimaal te laten werken.
YVLO zal zich verder houden aan haar privacyreglement zoals opgenomen hieronder beschreven
staat.

Privacy Reglement
-

-

-

-

-

YVLO respecteert de privacy van bezoekers aan haar website zwangerfit.nl en draagt er zorg voor
dat de informatie die u aan haar beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.
De informatie die u zelf, vrijwillig invult in het contactformulier voor contact met een van onze
Locaties, is de enige informatie die wij opslaan en slechts gebruiken om door direct door te
sturen naar de betreffende Locatie. Daarnaast zal uw informatie voor geen enkele andere
doelstelling gebruikt worden.
Wij maken gebruik van cookies om te meten welke advertenties effectief zijn en onze
marketingcampagne hiermee te kunnen bijstellen.
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts om te kunnen evalueren hoe frequent er gebruikt
wordt gemaakt van het contactformulier. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig.
De partijen die betrokken zijn bij het bouwen van de website en het onderhouden ervan, hebben
inzicht in uw persoonsgegevens. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst,
waarin is afgesproken dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de
gegevens die noodzakelijk zijn om de betreffende dienst te kunnen verlenen.
De betreffende Locatie die uw contactgegevens ontvangt, zal uw gegevens vertrouwelijk
behandelen. Hiervoor is en verwerkersovereenkomst afgesloten met alle Locaties die op
zwangerfit.nl vermeld staan.
U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit onze database. U kunt ook bezwaar
maken tegen de verwerking van uw gegevens (stuur een e-mail naar info@yvlo.nl) of een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig
verwerken.
YVLO behoudt zich het recht voor de Privacy Statement te wijzigen indien noodzakelijk.

Contactgegevens
YVLO Cursus en Congresorganisatie, Beheerder YVLO-ZwangerFit Netwerk
Frida Kennis, directeur
Van Boetzelaerlaan 24 G
3828 NS Amersfoort
033 258 7004
06 234 88 462

info@yvlo.nl

