Privacy verklaring PT4U2
Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen organisaties als PT4U2
persoonsgegevens (persoonlijke data) verzamelen en verwerken, mits aan de in de AVG genoemde
voorwaarden is voldaan. In deze Privacy verklaring geeft PT4U2 uitleg hoe zij de verwerking van
persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG (General Data Protection Regulation/GDPR)
heeft ingevuld.
De AVG kwalificeert persoonsgegevens samengevat als alle informatie over een natuurlijke persoon
die als direct of indirect identificeerbaar kan worden beschouwd. Persoonlijke data of
persoonsgegevens die door PT4U2 kunnen worden verwerkt betreffen vooral (achter)namen, titels,
identificatienummers, locatiegegevens zoals het (post)adres, telefoonnummers en e-mailadres, en
persoonlijke gegevens die de cliënt van PT4U2 voor het doel en onder de voorwaarden van de
dienstverlening aan PT4U2 heeft verstrekt, en daarnaast eventuele overige verschafte
persoonsgegevens.
PT4U2 verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens omdat:
- deze aan PT4U2 zijn verstrekt uit hoofde van een met PT4U2 gesloten overeenkomst;
- vrijwillige uitwisseling van informatie heeft plaatsgevonden.
PT4U2 verwerkt de verstrekte persoonsgegevens op grond van:
- de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt;
- voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- toestemming van de betrokkene.
PT4U2 verwerkt de verstrekte persoonsgegevens in relatie tot de navolgende doelen:
- teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
PT4U2 kan genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te delen met derde partijen, noodzakelijk ter
voldoening door PT4U2 aan haar verplichtingen uit hoofde van wet en regelgeving. PT4U2 zal
hiervoor altijd uw toestemming vragen.
PT4U2 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door derde
partijen aan wie PT4U2 ter uitvoering van haar juridische dienstverlening genoodzaakt is geweest
persoonsgegevens te verstrekken.
PT4U2 verwerkt, registreert en bewaart uitsluitend persoonsgegevens welke strikt noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening, en nooit langer dan noodzakelijk en/of
verplicht op grond van een wettelijke bewaarplicht.
Het gaat daarbij om NAW-gegevens maar ook gegevens specifiek benodigd voor trainingsdoeleinden
als gewicht, lengte, vetpercentage en/of voedingsgewoonten.
PT4U2 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, daarbij rekening houdend met de stand van de
techniek, de uitvoeringskosten, aard, omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de
waarschijnlijke risico's.

Als verschaffer van persoonsgegevens kent de AVG de betrokkene de navolgende wettelijke rechten
toe:
1) recht op informatie;
2) recht op inzage;
3) recht op correctie en verwijdering;
4) recht om vergeten te worden;
5) recht op minimalisatie van de verwerkte persoonsgegevens;
6) recht van verzet tegen gegevensverwerking;
7) recht van data-portabiliteit;
8) recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.
PT4U2 benadrukt dat er zich omstandigheden kunnen voordoen op grond waarvan het PT4U2 is
toegestaan om persoonsgegevens te blijven verwerken, in het bijzonder indien de verwerking
noodzakelijk is om aan wettelijke en uit regelgeving blijkende verplichtingen te voldoen. Onder
omstandigheden, en indien wettelijk toegestaan is PT4U2 niet verplicht aan een verzoek tot
uitvoering van een aan betrokkene toegekend recht mee te werken en de uitvoering daarvan te
weigeren.
In geval van vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van de aan PT4U2 verstrekte
persoonsgegevens gelieve u mij te contacten:
Per e-mail:
pt4u2@ziggo.nl
Of schriftelijk
t.av. de heer J. Helberg
De Edelenburg 24
5346 VM Oss
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