Privacy policy
Dit is de privacy policy van Barefoot Trainers (hierna: “wij”, “ons” of “onze”). In deze
privacy policy leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, hoe wij aan deze
gegevens komen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. De informatie die wij
verzamelen wordt met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
1. Gegevensverzameling
Door gebruik te maken van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter.
De hieronder genoemde persoonsgegevens worden door jou zelf verstrekt middels
bijvoorbeeld het invullen van een formulier op onze website of elders, voor het
aanvragen en/of afnemen van onze diensten. Voorbeelden van persoonsgegevens
die wij verwerken zijn:
•
•
•
•

Basisgegevens zoals voor- en achternaam, geboortedatum;
Contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens;
Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te
bezoeken, zoals een IP-adres;
Alle overige gegevens die jij ons verstrekt om een dienst bij ons af te nemen,
zoals bijvoorbeeld betaalgegevens.

2. Delen met derden
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe op grond van
de Nederlandse wet of regelgeving verplicht zijn. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in opdracht van ons wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. Dit geldt voor:
•
•

Administratieprogramma – gebruikt de inkoop- en verkoopfacturen om btwaangifte te doen.
Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd
voor het opmaken van offertes en facturen.

3. Doeleinden verwerking gegevens
Wij verzamelen en verwerken deze gegevens enkel om onze diensten toegankelijk
te maken. Denk hierbij aan:
•
•
•

Contact met jou opnemen en onderhouden;
Afhandelingen van betalingen;
Leveren van diensten.
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4. Cookies, analytics en derde partijen
Onze website verzamelt informatie voor statische doeleinden. Deze gegevens zijn in
beginsel anoniem en worden enkel ingezet om de gebruiksvriendelijkheid van onze
website te verbeteren. Hiervoor worden zogenaamde ‘cookies’ geplaatst. Dit zijn
kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen
van je computer, tablet of smartphone. De meeste browsers kunnen zo worden
ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op de hoogte wordt gesteld
wanneer je een cookie ontvangt. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die via onze
website worden geplaatst zijn van;
a) Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over
hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Door onze website te
gebruiken geeft je toestemming aan Google voor het verwerken van deze
informatie.
b) Sociale mediakanalen. Onze website bevat buttons die leiden naar social
media kanalen zoals Instagram en Facebook. Deze buttons werken door
middel van stukjes code die afkomstig zijn van deze kanalen. Zij verzamelen
en beheren hiermee jouw gegevens. Barefoot Tainers heeft hier geen invloed
op.
c) Websites van derden. Onze website bevat links naar websites en diensten
van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites
en kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier
met jouw gegevens omgaan. Sommige links op onze website die naar derde
partijen linken kunnen affiliate links zijn.
5. Bewaartermijnen en jouw rechten
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden
verwerkt. Wij nemen passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen
verlies of tegen onrechtmatig gebruik. Je hebt ten alle tijden het recht op inzage van
de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld.
6. Wijzigingen
Wij blijven onze diensten ontwikkelen en verbeteren. Het kan zijn dat deze privacy
policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseeren je dan ook
om deze privacy policy regelmatig te raadplegen via onze website www.barefoottrainers.nl.
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