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In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij als Bewegen met Plezier persoonsgegevens 
verwerken die wij verkrijgen wanneer je contact met ons opneemt via e-mail of telefoon of 
wanneer je deelneemt aan onze lessen. 
 
Contactgegevens 
Anita Lomme 
Andoornhof 20 
3742 EB Baarn 
06-42198979 
info@anitalomme.nl 
www.bewegenmetplezier.nu 
 
Persoonsgegevens die verwerkt worden 
Bewegen met Plezier verwerkt je persoonsgegevens omdat je deelneemt aan (één van) 
onze lessen, dan wel omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens 
worden door de deelnemer ingevuld door middel van een deelnameformulier. 
 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen 
NAW gegevens: Voor de (financiële) administratie en om de deelnemer te kunnen 

bereiken indien nodig voor wijzigingen in het rooster of vragen met 
betrekking tot deelname activiteiten. 

Telefoonnummer: Om de deelnemer te kunnen informeren over de activiteiten. 
E-mailadres: Om de deelnemer te kunnen informeren over de activiteiten. 
Frequentie sport: Om een inschatting te maken betreffende de conditie van de 

deelnemer. 
Motivatie / doel: Om te helpen het doel te bewerkstelligen. 
Medische gegevens: Om een inschatting te maken of deelname verantwoord is en om een 

zo goed mogelijk advies te geven met betrekking tot de oefeningen. 
Handtekening: Ter bevestiging dat de deelnemer bewust is dat deelname op eigen 

risico is en dat de begeleiding niet aansprakelijk gesteld kan worden. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Bewegen met Plezier neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
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 persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Bewegen met Plezier) tussen zit. 
 
De gegevens worden met de volgende bedrijven gedeeld 
WhatsApp: Het telefoonnummer wordt met WhatsApp gedeeld voor contact met 

de deelnemer. 
Telefoonprovider: Het telefoonnummer wordt met de telefoonprovider gedeeld voor 

contact met de deelnemer. 
E-mailprovider: Het e-mailadres wordt met de e-mailprovider gedeeld voor contact 

met de deelnemer. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Bewegen met Plezier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat 
je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou 
beschikken naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@anitalomme.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een 
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer) zwart, dit ter bescherming van je privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. 
 
Hoe persoonsgegevens beveiligd worden 
Bewegen met Plezier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact met ons op via info@anitalomme.nl. 
 
Bewegen met Plezier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het beëindigen van 
deelname aan de lessen worden de gegevens bewaard zolang het wettelijk verplicht is. 
Hierna worden de gegevens vernietigd. 
 
Bewegen met Plezier verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 
verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
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