PRIVACYVERKLARING
Priv ac y v erk l ar in g v an H ei di M ar j an v a n Ka m pe n H.O. D.N .
M EANT 4 LIF E, g ev es ti gd t e M ei je l

Bij het verlenen van de diensten van Meant4Life verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij zien het als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij
deze privacyverklaring opgesteld.
Co nt ac tg e gev ens v er werk in gs v er a ntw o or de li jk e

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Mevrouw H.M. van Kampen, h.o.d.n. Meant4Life, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52784533.
Contactgegevens: Dopheide 27, 5768 GC Meijel, www.meant4life.nl, info@meant4life.nl, 06-11711188
Verk r ij g en v a n pe rs o ons g eg ev e ns

Indien u gebruik maakt van de diensten van Meant4Life, verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen
verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het
voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van één van onze diensten.
Verw erk en v a n p ers o o ns g eg ev e ns

Meant4Life verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens
NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
Geboortedatum
Geslacht
Bankrekeningnummer
Zorgverzekeraar en polisnummer
Afspraak- en deelnamegegevens
Gespreksverslagen
Bijzonderheden ten aanzien van deelname tijdens fysieke activiteiten
NAW-gegevens en contactgegevens partner
Medische gegevens in het belang van deelname aan fysieke inspanning of coaching
(Mentale en fysieke) gezondheid gegevens in het belang van deelname aan fysieke inspanning of coaching
Levensstijl gegevens, waaronder voedingsdagboeken, in het belang van deelname aan fysieke inspanning of
coaching
Video en foto’s ten behoeve van houdingsanalyse(s)
Foto voor referentie op onze website
Foto’s en video van deelname aan activiteiten van Meant4Life ten behoeve van marketing en promotiemiddelen
Inhoud van communicatie in correspondentie, mondeling en telefonisch
Overige privé en persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in digitale correspondentie of mondeling
Gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Alleen indien deze, door of met schriftelijke toestemming van ouders
of voogd verstrekt zijn ten behoeve van het gebruikmaken van onze diensten. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@meant4life.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

In het geval van bijzondere persoonsgegevens zal expliciet toestemming worden gevraagd voor de verwerking hiervan.
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Do el ei n de n

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse doeleinden waar wij deze persoonsgegevens voor verwerken.
-

Het onderhouden van contact;
Het bieden van een dienst en/of product;
Een goede, verantwoorde, effectieve en efficiënte uitvoering van de dienstverlening;
Beheer van het klantenbestand;
Relatiemanagement;
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
Verbetering van de dienstverlening;
Marketing en promotiedoeleinden;
Versturen van de Meant4Life nieuwsbrieven en/of mailingen en/of reclame-uitingen;
Informeren over wijzigingen in de dienstverlening en/of producten;
Aflevering van diensten en/of goederen;
Facturering;
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het voeren van geschillen.

Wa ar op is d e v erw erk i n g ge b as e er d

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de te leveren
dienst en/of product. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting,
zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens (enkel in geval van
nood) ter bescherming van vitale belangen verwerkt worden.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
-

De verbetering van onze diensten;
De bescherming van onze financiële belangen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal deze afzonderlijk schriftelijk worden gevraagd.
G ea ut o m at is e er de b es l ui tv or m i ng

Meant4Life neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meant4Life) tussen zit.
Vers t rek k i n g aa n d er de n

In het kader van onze dienstverlening worden persoonsgegevens standaard niet verstrekt aan derden. Indien er in het kader
van de uitvoering van een overeenkomst verstrekking aan derden benodigd of wenselijk is, dan zal hiervoor eerst expliciet
toestemming worden gevraagd. Deze derden mogen uw persoonsgegevens dan ook slechts verwerken voor de doeleinden
waarvoor dit overeengekomen is en alleen in het kader van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting of rechtelijk bevel.
Meant4Life verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zij zullen de gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover zij beschikken. Meant4Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien u gebruik maakt van contact- of aanmeldformulieren op onze website, zullen uw gegevens opgeslagen worden op de
servers van onze website provider of die van een derde partij waarvan deze gebruik maakt. Deze gegevens worden door onze
website provider en eventuele derde partij niet verder verwerkt.
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Do org if te v a n uw g eg ev ens b ui te n d e E ER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en
IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider Microsoft. Microsoft is “EU-VS
Privacy Shield” gecertificeerd, dit betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google
Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich
zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.
Co ok ies , of v er ge l ijk bar e tec h ni ek e n, d ie w ij g eb ru ik e n

De website van Meant4Life maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op
uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en er worden
gegevens verzameld voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde
servers van onze website provider of die van een derde partij waarvan deze gebruik maakt. Onze website provider en wij
gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en
onze website provider gebruikt de informatie om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik.
Met behulp van cookies kunnen wij onze website optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te
accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie
wordt verzonden. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de
hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verder verbeteren. Wij hebben Google
Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.
Daarnaast hebben wij media buttons van Linkedin, Facebook, Instagram en Youtube op onze website geplaatst, zodat u
informatie van de website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Als u via deze buttons doorlinkt naar de
website van één van deze platforms, kan het zijn dat door deze platforms cookies geplaatst worden. Houd hier dus rekening
mee voordat u op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy- en/of cookiestatement
van deze platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.
Ho e l a ng w ij uw g e gev ens b ew ar en

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring
zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te
bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de
fiscale bewaarplicht.
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Ho e w ij uw g e gev e ns b ev e i li ge n

Meant4Life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@meant4life.nl
Houdt u er rekening mee dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op praktijken van bedrijven die we niet bezitten of
controleren op mensen die we niet in dienst hebben of leiden. Onze diensten kunnen een link bieden of anderszins toegang
geven tot sites van derden. Wij bieden deze verbindingen slechts voor uw gemak. Wij hebben geen controle over de sites van
derden, de inhoud ervan of enige goederen of diensten die via deze sites beschikbaar worden gesteld, we controleren deze niet
en zijn daar niet verantwoordelijk voor. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, en alle gegevens
die u verstrekt aan derden, verstrekt u op uw eigen risico. Wij raden u aan om het privacyverklaring van de websites van deze
derden te raadplegen.
Uw r ec ht e n

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u
binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens
aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
H.M. van Kampen, Dopheide 27, 5768 GC Meijel, 06-11711188, info@meant4life.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet
samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wi jz i gi ng e n pr iv ac y v erk lar i ng

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website www.meant4life.nl
gepubliceerd en zijn tevens opvraagbaar via info@meant4life.nl. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 juli 2020.
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