Privacy verklaring HEALTHY FOR ME
Healthy For Me verzamelt op verschillende plekken persoonsgegevens van haar leden,
consumenten en overige relaties. Healthy For Me wilt u graag informeren over deze verzameling
en verwerking van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leest u onder andere hoe uw
persoonsgegevens door Healthy For Me worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt, wat
de bewaartermijn is van deze persoonsgegevens en waar u naartoe kunt om uw rechten uit te
oefenen of om vragen te stellen omtrent uw privacy.
Healthy For Me gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden, bezoekers van de website en
overige relaties. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, hou ik mij aan de
eisen van de daartoe in het leven geroepen wetgeving.
Consumentengegevens
Welke gegevens bewaar ik allemaal?
Wanneer u bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, u hebt
aangemeld voor een (gratis) online workshop, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt
verricht of andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan u gevraagd
worden uw gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit
kunnen de volgende gegevens zijn:
 Voor- en achternaam
 E-mail adres
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 IP-adres
 Bankrekeningnummer (voor facturen)
 BSN nummer (voor de verzekeraar)
 Lengte, leeftijd en gewicht (voor het opstellen van een voedingsplan)
Doeleinden
Healthy For Me verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betaling
 Verzenden van mijn nieuwsbrief en retargeting voor Facebook advertenties
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen
voeren
 U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 Om goederen en diensten bij uw af te leveren
 Healthy For Me analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 Healthy For Me verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals
gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.
Uw persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, mijn
dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik
verkoop uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

Uw gegevens
Wanneer u bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, u hebt
aangemeld voor een product, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in
de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kan u zich te allen tijde weer uitschrijven door
contact met mij op te nemen. Via het contactformulier op mijn website.
Uw e-mailadres wordt meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Uw persoonsgegevens welke ik gebruik voor behandeling worden bewaard in een document, welke u
ten alle tijden kan inzien. Uw persoonsgegevens worden door Healthy For Me opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de
overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Cookies
Healthy For Me gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Healthy For Me gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en heb ik u
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt je afmelden voor cookies door uq internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Beveiliging
Healthy For me neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@healthyforme.nl.
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
Alle personen die namens Healthy For Me van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden
aan geheimhouding daarvan.
Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;
Rechten
U heeftt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Healthy For Me en heeft u het recht

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@healthyforme.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op u verzoek.
Healthy For Me wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

