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Wij willen je graag informeren hoe wij met uw privacy omgaan. We houden ons aan de 

privacywet. Dit betekent dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat we ze fatsoenlijk gebruiken. 

In de privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website en in ons werk 

verzamelen en hoe we deze gebruiken. 

 

Statistieken 
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website in de vorm van jouw IP adres en 

bezochte pagina’s. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website 

en kunnen we eventuele problemen makkelijker oplossen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of 

een bepaalde bezochte pagina een error opleverde. Deze gegevens bewaren we op onze 

server en worden maximaal 7 dagen bewaard. 

 

Contactformulier 
Met het contactformulier op de website kun je vragen stellen of aanvragen doen voor 

bijvoorbeeld intakes. Hierbij vragen we ook jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer om 

contact met je te kunnen opnemen. Het contactformulier wordt afgeleverd  op ons e-

mailadres (e-dot.nl). We bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat je tevreden bent 

met onze reactie. 

 

Beeldmateriaal 
Sander Hageman Personal Training publiceert op haar website en in de sociale media beeldmateriaal 

van haar activiteiten en/of evenementen. Wij gaan kritisch en zorgvuldig met de beelden om en gaan 

er derhalve vanuit dat u ons hierin vertrouwt en hier geen bezwaren tegen heeft. In het geval dat dit 

wel zo is kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven. Indien u herkenbaar zichtbaar bent en u heeft 

hiervoor geen toestemming verleend, neem dan contact op zodat wij de betreffende foto/film kunnen 

verwijderen. 
 

Sociale Media 
Sander Hageman Personal Training is op sociale media te vinden, namelijk Facebook. 

Wanneer je ons volgt op Facebook krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw 

profielgegevens. Sander Hageman Personal Training volgt ook zelf sociale media kanalen en 

kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw sociale media. 
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Sander Hageman Personal Training maakt geen gebruik van (marketing)diensten van derden, 

zoals Facebook. Er zijn dus geen partijen welke gericht mensen kunnen benaderen voor 

marketingacties van Sander Hageman Personal Training.  

Lees hier de Facebook Privacyverklaring om te weten hoe Facebook met uw gegevens omgaat 

en hoe deze te beschermen. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer onze website wijzigt, dienen we mogelijk ook onze privacyverklaring aan te passen. 

Let dus altijd op de datum welke hierboven staat vermeld. 

 

Inzage en wijziging van je gegevens 
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kun je contact 

met ons opnemen. 

 

Je hebt de volgende rechten: 
Uitleg over welke persoonsgegevens we van je hebben en hoe we deze gebruiken. 

Het laten corrigeren van de persoonsgegevens die we van je hebben. 

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die we van je hebben. 

Het intrekken van toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken. 

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens. 

Het laten verwijderen van beeldmateriaal waarop je herkenbaar staat en waarvoor je geen 

schriftelijke toestemming hebt verleend. 

Let op dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van 

de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

 

Klacht indienen 
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, vragen we je een bericht te sturen naar 

pt@sanderhageman.nl. Mocht wij je alsnog niet goed helpen, dan heb je het recht om een 

klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt je hoe je een klacht kunt indienen. 
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