Privacyverklaring Fitt-Outdoor
Fitt-Outdoor respecteert jouw privacy en daarom trachten wij dan ook zo goed mogelijk jouw gegevens te
beschermen. In deze privacy verklaring kun je lezen welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij hiermee
omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door Fitt-Outdoor worden aangeboden,
zowel via fitt-outdoor.nl als fitt-verhuur.nl.
Privacy
Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Het registreren van de
gegevens is bedoeld om jou van informatie te kunnen voorzien en om je te kunnen profileren. Wij bewaren en
gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt en gebruiken de
gegevens alleen in het kader van de door jou opgevraagde dienst.
Doelen van gegevensverzameling
1. Informatieaanvragen en boekingen
Op het moment dat je een online contactformulier invult of per e-mail of telefonisch een aanvraag tot
informatie indient over onze programma’s, verwerken wij jouw gegevens om de informatieaanvraag en
boekingen goed te kunnen afhandelen. Deze persoonsgegevens worden door ons alleen voor dit doel gebruikt
en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Fitt-Outdoor, die zich bezighouden met de door jou
aangevraagde informatie of boeking. Na boeking van een groepsuitje of verhuur bij Fitt-Outdoor worden
namen en telefoonnummers gecommuniceerd aan de verantwoordelijke uitvoerende medewerkers om jou op
de dag van het uitje te kunnen bereiken. Deze persoonsgegevens worden door ons alleen voor dit doel
gebruikt.
2. Nieuwsbrieven
Wanneer je jouw gegevens achterlaat om op de hoogte te blijven van IJzeren Man nieuwtjes en acties, houden
we je hierover via mailings op de hoogte. We sturen alleen mailings nadat jij zelf daartoe toestemming hebt
gegeven. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via een link in onze emails.
3. Website bezoeken
Om je website bezoeken met betrekking tot fitt-outdoor.nl en fitt-verhuur.nl te vergemakkelijken en de
website te kunnen optimaliseren maakt Fitt-Outdoor gebruik van cookies. Cookies zijn tijdelijke bestandjes op
jouw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze website. De informatie die wij met
cookies verzamelen zijn niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar.
3a. Website verkeer
Om te kunnen meten welke websites bezoekers naar Fitt-Outdoor of Fitt-Verhuur sturen, slaan zowel FittOutdoor als deze externe websites gegevens op in een cookie. Kom je bijvoorbeeld op onze website via een
betaalde advertentie bij Google, dan zal deze partij een cookie plaatsen. Indien je bij ons terecht komt via een
wederverkoper (affiliate partner), worden identificatiegegevens van deze partij in een cookie geplaatst.
3b. Website analyse
Fitt-Outdoor maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Om
deze metingen correct te kunnen verrichten wordt jouw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van deze
partij. Deze metingen doen wij om onze website continu te verbeteren en te innoveren. IJzeren Man heeft een
bewerkingsovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met deze data. Verder
hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten en laten we de IP-adressen anonimiseren. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen, die zij met
deze code binnenkrijgen, kun je de privacyverklaringen van Google hier inzien.
Pagina 1 van 2

3c. Social media
Cookies worden ook gebruikt om je via verschillende kanalen persoonlijke aanbiedingen te doen op basis van
jouw gedrag op de website. Functionaliteiten, zoals Facebook en Instagram, kunnen gebruikmaken van deze
cookies. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen, die zij met deze code binnenkrijgen, kun je de
privacyverklaringen van Facebook en Instagram hier inzien.
4. Sollicitatiedoeleinden
Als je solliciteert bij Fitt-Outdoor gebruiken we jouw gegevens enkel en alleen voor de sollicitatieprocedure en
eventuele verwerking van gegevens indien je bij ons in dienst komt.
Bewaartermijnen gegevens
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig om uw informatieaanvraag of boeking af te handelen, inclusief
uitvoer van diensten en nazorg hiervan. De gegevens worden vervolgens alleen nog bewaard voor de termijn
die wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt.
Toegang tot gegevens
Toegang tot jouw gegevens wordt beperkt tot de medewerkers van Fitt-Outdoor, die verantwoordelijk zijn voor
de verwerking van de gegevens en de betreffende doeleinden. Fitt-Outdoor kan je persoonsgegevens delen
met partijen die wij nauwkeurig hebben geselecteerd ter uitvoering van diensten. Deze partijen worden
bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Fitt-Outdoor diensten te verlenen of ons te ondersteunen bij
marketingdoeleinden. We verkopen geen e-mailadressen of andere persoonsgegevens voor andere
doeleinden.
Inzage en wijziging van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen in en het verwijderen van jouw
persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Tevens kun je
ons een verzoek toesturen om de gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Wijzigingen
Deze Fitt-Outdoor privacyverklaring kan worden gewijzigd. We raden je daarom aan deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende privacyverklaring op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 13 februari 2019.
Contactgegevens
Fitt-Outdoor & Fitt-Verhuur
Boslaan 49
5263 NX Vught
073-2061300
www.fitt-outdoor.nl
www.fitt-verhuur.nl
info@fitt-outdoor.nl
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