
 

PRIVACY-VERKLARING 

Als je een SKC-training of Personal Training volgt, of deze wil afsluiten, dan hebben wij bepaalde 

persoonsgegevens van u nodig. Over de verwerking van uw persoonsgegevens door PollysGym gaat deze 

privacyverklaring. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons vakmanschap. Daar hoort de verantwoordelijkheid om uw 

privacy te beschermen ook bij. In dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen. 

Vanzelfsprekend gaat PollysGym uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en 

regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) na. 

Wanneer u zich aanmeldt voor de SKC-training vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken middels een 

incassoformulier. Voor overige diensten vragen we u NAW-gegevens op. Deze gegevens worden gebruikt om 

de dienst uit te kunnen voeren en af te handelen. Bij het aangaan van een SKC-Training verwerken wij in ieder 

geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres, bankrekeningnummer en geslacht, bij 

de overige diensten gaat het alleen om uw (bedrijfs)naam, eventueel contactpersoon, adres en woonplaats.  

De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde computer.  

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms 

vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het 

mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Ook deze gegevens worden opgeslagen 

op onze eigen beveiligde computer. 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 

beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. 

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Wij bieden al onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke 

informatie die aan ons is verstrekt. Dat kan mondeling of via e-mail: info@pollysgym.nl.  

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op 

nemen. Ten aanzien van incasso en facturering zijn wij gebonden aan de wettelijke eisen. Van de 

Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur- en betaal- gegevens 7 jaar bewaren. 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt 

u contact met ons opnemen. 

Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest 

actuele stand van zaken vindt u altijd op onze website. We adviseren u daarom deze pagina met enige 

regelmaat te bezoeken. 
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