Body transformation & performance coach.

Privacy statement
Verantwoordelijke
Yor Goals is de zogeheten verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG). Dit houdt in dat de Yor Goals beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op
welke manier. Yor Goals is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Uw gegevens worden door Yor Goals niet aan derden verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Yor
Goals verwerkt uw gegevens redelijkerwijze conform de geldende privacy wet- en regelgeving.
Persoonsgegevens
Yor Goals verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie
kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Yor Goals gebruikt uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres zoals deze redelijkerwijze nodig zijn om de door Yor Goals aangeboden diensten te leveren,
uw online account op de website bruikbaar te maken en te houden en daartoe redelijkerwijze alle noodzakelijke handelingen
te verrichten. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 18 jaar zijn dan is er redelijkerwijze
toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van de
gegevens.
Grondslag van de verwerking
Yor Goals moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op de verwerking van deze gegevens zoals dat
noodzakelijk is voor de dienstverlening in ruime zin aan de klant van Yor Goals. Redelijkerwijze valt onder deze
dienstverlening de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze nodig zijn om de door Yor Goals aangeboden diensten
te leveren, uw online account op de website bruikbaar te maken en te houden en daartoe alle redelijkerwijze noodzakelijke
handelingen te verrichten. Yor Goals heeft als gebruiker van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening aan de
klant de taak om deze gegevens te verwerken.
Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht de Yor Goals om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het
verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op
het tipformulier tijdens de verzending versleuteld. Yor Goals maakt voor de verzending van uw (persoons)gegevens gebruik
een beveiligde verbinding middels de beveiligde website.
Bewaartermijn persoonsgegevens
De Yor Goals bewaart uw persoonsgegevens redelijkerwijze niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking (conform artikel 5 AVG). Yor Goals bewaart uw gegevens 1 jaar. U kunt gedurende dit jaar en/of aan het einde
van het jaar aangeven dat deze langer bewaard moeten worden dit kan schriftelijk en/of door uw lidmaatschap en/of
gebruik van uw online account te verlengen. Indien u gebruik maakt van uw recht om de gegevens te wissen kunnen deze
op schriftelijk verzoek redelijkerwijze binnen de periode van 1 jaar worden gewist.
Voor de website hanteert Yor Goals de wettelijke bewaartermijnen voor cookies en gegevensopslag. Het gebruik van
cookies wordt bij gebruik van de website online weergegeven. U kunt kiezen om de cookies uit te schakelen in uw
internetbrowser.
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Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (conform van artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of
verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (conform artikel 16 en 17 van de AVG). Als u wilt weten welke
persoonsgegevens van u de Yor Goals verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De Yor Goals behandelt uw
verzoek binnen een redelijke termijn.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te
laten wijzigen of aan te vullen (conform artikel 16 AVG). U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van
uw gegevens ( conform artikel 17 AVG). Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de Yor Goals van u verwerkt ontvangen,
dan kunt u een beroep doen op uw recht om deze gegevens te ontvangen (artikel 20 AVG). Ook kunt u verzoeken om
beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).
Recht op rectificatie en wissen gegevens
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te
laten wijzigen of aan te vullen (conform artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie.
U kunt, in een aantal gevallen, aan de Yor Goals vragen om uw gegevens te wissen (conform artikel 17 AVG). Dit is het
recht op vergetelheid.
Bij onjuist gebruik van het online account naar de openbare orde en goede zeden en/of door het maken van een of
meerdere inbreuk op de rechten van een andere persoon of organisatie conform het Nederlandse recht is Yor Goals naar
redelijkheid en billijkheid gerechtigd om de toegang tot uw online account te beperken dan wel het account te annuleren en
te verwijderen. Met inachtneming van de wettelijke (bewaar)termijnen kunnen de persoonsgegevens en/of de online account
eenzijdig door Yor Goals worden verwijderd indien u niet voldoet aan de afspraken en met name de afspraken over de
betaling en de deelname aan de trainingen. Dit zijn de afspraken gemaakt door u en uw Personal trainer gezamenlijk en de
afspraken die voortvloeien uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U kunt een beroep doen op het recht op dat Yor Goals overdraagbaarheid van gegevens als de Yor Goals uw gegevens
verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren (conform artikel 20,
eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die de Yor Goals digitaal verwerkt, dus niet voor Yor Goals
papieren bestanden.
Recht op beperking van de verwerking
U kunt de Yor Goals naar redelijkheid vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (conform artikel 18 AVG). Dit
is het recht op beperking van de verwerking.
Recht op bezwaar
U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
Yor Goals
Zwarteweg 70
7532 XN Enschede

