
Privacyverklaring Ted de Man 

Inhoud 

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website 

www.personaltrainerteddeman.nl  doen met privacy gevoelige informatie die we over jou te 

weten komen.  

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent 

onder andere dat: 

• Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat 

doen wij via deze privacyverklaring; 

• Wij bij het verzamelen van persoonsgegevens ons beperken tot alleen de 

persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

• Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te 

verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; 

• Wij het recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te 

bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom? 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze website of een 

(potentiële) klant van ons bent en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken 

alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat 

het wettelijk verplicht is. Wij publiceren deze gegevens niet en verstrekken deze ook niet aan 

derde.  

De volgende persoonsgegevens komen bij ons binnen en worden op de onderstaand 

genoemde wijze verwerkt:  

• Reacties. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens 
getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user 
agent om te helpen spam te detecteren. Een geanonimiseerde string, gemaakt op 
basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd), kan worden gestuurd 
naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier 
vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je 
profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Wanneer je een reactie 
achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. 
Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in 
plaats van dat we ze moeten modereren. 

• Media. Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, 
moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie 
gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website 
downloaden en de locatiegegevens inzien. 

• Contact en inschrijfformulieren. De website werkt niet met accounts die eenmalig 
zijn geregistreerd en vervolgens worden opgeslagen.Bij ieder verzoek tot inschrijving 
of contact via de website dien je als bezoeker opnieuw je gegevens achter te laten. 
Hierbij wordt o.a. gevraagd om je naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer 
zodat wij gemakkelijk contact met je op kunnen nemen. Deze online informatie 
bewaren wij totdat deze offline verwerkt is in onze administratie, dit duurt gemiddeld 1 
á 2 weken. De verstreken gegevens delen wij  niet met derde. 

http://www.personaltrainerteddeman.nl/


• Ingesloten inhoud van andere websites. Berichten op deze site kunnen ingesloten 
(embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). 
Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de 
bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou 
verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie 
met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud 
als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 

Welke rechten je hebt over je data? 

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om 
een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle 
gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke 
gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht 
moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. 

Waar sturen we jouw data naartoe? 

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid 
worden. Verder deelt www.personaltrainerteddeman.nl geen verdere informatie met andere 
bedrijven op partijen.  

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens 

Bij  verzoek tot verwijdering, inzien of overige vragen omtrent persoonsgegevens kun je 

contact opnemen met onderstaande gegevens. 

Iedere bezoeker van de website heeft onderstaande rechten: 

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

• het laten corrigeren van fouten 

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 

• intrekken van toestemming 

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

• Wanneer men van mening is niet op de juiste wijzen geholpen te zijn bij vragen 

omtrent persoonsgegevens wijzen wij jou als bezoeker op recht om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Onze contactinformatie 

Ted de Man  

p.p.t@ziggo.nl 

06-31764675 

http://www.personaltrainerteddeman.nl/
mailto:p.p.t@ziggo.nl

