Privacy verklaring Weegpunt
In verband met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u hierbij de privacy verklaring van Weegpunt.
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Weegpunt. De privacy
verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te
raadplegen. Een huidige aangepaste versie kunt u te allen tijde opvragen bij Weegpunt.
Weegpunt, gevestigd aan Bloemendaalselaan 76, 2351 RT Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens
www.gezondmetweegpunt.nl, Bloemendaalselaan 76, 2351 RT Leiderdorp, mobiel 06-2163 8445, kvk nr. 57647917,
E-mail: weegpunt@hotmail.com, Gewichtsconsulente Jacqueline van Galen-Velker.

Persoonsgegevens die door Weegpunt worden verwerkt
Weegpunt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt
u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
–
Voor- en achternaam
–
Geslacht
–
Geboortedatum
–
Adresgegevens
–
Telefoonnummer
–
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Weegpunt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
–
–

–

Gegevens door u verstrekt t.a.v. uw gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan niet worden
gecontroleerd of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Aangeraden wordt aan de ouders/voogd betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld
over een minderjarige, neem dan contact op via weegpunt@hotmail.com, dan verwijder ik deze informatie.
In sommige gevallen een paspoort- of BSN nummer. Deze informatie is enkel nodig voor personen die als member willen
worden ingeschreven bij Herbalife (zie ook privacy verklaring Herbalife).

Ontvanger

De gegevens die Weegpunt ontvangt en verwerkt worden beheerd door:
Modual
De website en back-ups van de website worden gehost bij Modual. Gegevens die u achterlaat op de website van Weegpunt zijn op
de servers van Modual opgeslagen.

Weegpunt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–
–
–
–

Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
Om producten bij u af te leveren
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Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Weegpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Op het moment dat u contact opneemt met Weegpunt via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals
bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoon en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug
bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Weegpunt verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De enige uitzondering hierop is om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
De website van Weegpunt gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te
kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Deze
website maakt gebruik van permanente cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte
communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie over onze producten en gerichte marketingactiviteiten voor onze
producten en/of eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Weegpunt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die Weegpunt van u heeft 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
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar weegpunt@hotmail.com. 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 uw
verzoek. Weegpunt wil 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 de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-deautoriteit=persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
Weegpunt 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 de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met weegpunt@hotmail.com.
Leiderdorp, juni 2018
Handtekening cliënt voor gezien: ….........................

Voor een gezond gewicht
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