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Privacyverklaring StormfitCarla 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op diensten geleverd door C. Timman Movement, 
handelend onder de naam StormFitCarla, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in de Kamer 
van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24442304.  
 
Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?  

De Privacyverklaring betreft de behandeling van tot een natuurlijk persoon herleidbare gegevens 
(“Persoonsgegevens” zoals gedefinieerd in de privacywetgeving) die wij verzamelen wanneer u 
onze website raadpleegt, contact met ons heeft en/of diensten afneemt.  
StormfitCarla beperkt het verwerken van Persoonsgegevens tot het noodzakelijke. We gebruiken 
deze Persoonsgegevens in relatie tot onze website en diensten met de volgende doelen:  
 Reageren op vragen en uitvoering kunnen geven aan verzoeken betreffende onze diensten, 
waaronder, maar niet beperkt tot, het inplannen van uw afspraak en het afhandelen van uw 
betaling; 
 Kunnen voldoen aan wet- en regelgeving; 
 Analyseren en verbeteren van het gebruik van de website en diensten; 
 
Door het eventueel vrijwillig verstrekken van uw Persoonsgegevens (via de website) geeft u 
toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw Persoonsgegevens in overeenstemming 
met voorliggende Privacyverklaring.  
 
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt? 
Wij ontvangen en verwerken de (persoons)gegevens die u aan ons verstrekt. Hieronder vindt u 
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening: 

 Voor- en achternaam 
 Adresgegevens 
 Geboortedatum 
 Geslacht 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Bankrekeningnummer 

 
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 
In voorkomende gevallen verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens (als bedoeld in de 
privacywetgeving) die iets zeggen over uw gezondheid zoals lengte, gewicht, vetpercentage, BMI, 
bloedruk en/of medicijngebruik. Deze gegevens verwerken wij nimmer zonder uw toestemming. 
Uiteraard kunt u gegeven toestemming altijd weer intrekken.  
 
Cameratoezicht 
Op onze locatie in Krimpen aan den IJssel zijn beveiligingscamera’s aanwezig. U wordt hierover 
geïnformeerd bij het binnengaan van de locatie. Wij gebruiken de camerabeelden om de 
veiligheid van onze klanten te waarborgen, voor de beveiliging van ons gebouw, het bewaken van 
onze bezittingen en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen in voorkomende gevallen 
worden verstrekt aan politie en justitie. 
De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van StormfitCarla om haar 
eigendommen en klanten te beveiligen en incidenten te voorkomen/beperken. 
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Social Media 
StormfitCarla is te vinden op diverse sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram en 
YouTube.  
Als u ons volgt via (één van deze) sociale media kanalen, of u communiceert met of over de 
StormfitCarla via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot (een deel van) uw openbare 
profielgegevens. Als u informatie over StormfitCarla deelt via sociale media kunnen uw gegevens 
zichtbaar worden via die betreffende sociale media pagina’s of kanalen. StormfitCarla volgt zelf 
ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media 
over u. 
 
Uw gegevens kunnen tevens worden toegevoegd aan uw klantdossier indien u contact heeft met 
ons via sociale media. Het doel van deze verwerking is de afhandeling van uw verzoek. De 
grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met u. 
 
Hoe lang we gegevens bewaren 
Wij beperken het gebruik van Persoonsgegevens tot de doelen die in de voorliggende 
Privacyverklaring zijn genoemd. In overeenstemming met het geldende beleid worden 
Persoonsgegevens bewaard voor zolang dit nodig is voor het betreffende doel, tenzij hiervoor een 
wettelijke verplichting bestaat. 
 
Delen met anderen 
Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt via de website van StormfitCarla, worden deze gegevens 
niet doorgegeven aan een andere bedrijven, tenzij daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat 
of u hiervoor toestemming heeft gegeven.  
 
Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in 
overeenstemming met deze Privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker 
voor StormfitCarla en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien 
van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor 
StormfitCarla optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met StormfitCarla 
afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens uitsluitend zullen verwerken in 
opdracht van StormfitCarla. 
 
Persoonsgegevens die via onze websites worden verzameld worden opgeslagen binnen de 
Europese Economische Ruimte (EER) of een andere locatie die valt onder het adequaatheidsbesluit 
van de Europese Commissie.  
 
In zeldzame situaties, zoals in een rechtszaak of gerechtelijk bevel, kan het voorkomen dat 
StormfitCarla verplicht wordt bepaalde informatie aan een autoriteit te verstrekken. In dat geval 
zullen wij voorafgaand aan de verstrekking verifiëren of de betreffende autoriteit hiertoe een 
legitieme grondslag heeft en alleen de gespecificeerde informatie verstrekken. 
 
Bescherming van Persoonsgegevens  

Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen genomen om de 
Persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde 
toegang en/of wijziging, misbruik, vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van 
de data verwerking en de aard van de gegevens. Ongeautoriseerde toegang of gebruik, IT 
storingen en andere factoren kunnen de beveiliging van Persoonsgegevens compromitteren. In 
aanvulling op de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen, adviseren we onze bezoekers 
van de website ook zelf veilig te handelen en de nodige beveiligingsmaatregelen in acht te nemen 
(bijvoorbeeld verstandig internet gebruik). Helaas kan er ondanks de beveiligingsmaatregelen 
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geen 100% garantie worden gegeven op de veiligheid van datatransmissie over het internet. De 
consequentie hiervan is dat het aan ons verstrekken van uw Persoonsgegevens op uw eigen risico 
plaatsvindt. 
 
Cookies  

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan de website op uw computer, telefoon of 
ander apparaat worden opgeslagen. Cookies helpen ons bij het laten functioneren en analyseren 
van de website. Ook kunnen we cookies gebruiken voor beveiliging en het voorkomen en van 
misbruik. 
 
De door middel van cookies verzamelde, of op een andere manier uitgelezen, informatie kan 
persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres. Wij zullen cookies nooit gebruiken om informatie 
van uw gegevensdrager te verzamelen die niet door de cookie daar is geplaatst. 
 
Wij geven u de keuze om cookies te accepteren of weigeren (met uitzondering van functionele 
cookies en analytische cookies). Daarnaast kunt u ook uw browser instellingen aanpassen om 
cookies te weigeren.  
 
Contact en keuze betreffende de omgang met persoonsgegevens  

Als u een vraag of verzoek heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen of verwijderen van 
uw persoonsgegevens die we via onze websites hebben verzameld, dan kunt u uw vraag sturen 
naar info@stormfitcarla.nl.  
 
Voor de opvolging van dergelijke verzoeken brengen wij geen kosten in rekening, tenzij er 
aanvullende wensen zijn, bijvoorbeeld over de aanlevering van een veelvoud aan kopieën, of als 
een dergelijk verzoek vaker dan eens per jaar wordt gedaan. StormfitCarla zal, in dergelijk geval 
en voorafgaand aan de behandeling van uw verzoek, u informeren over eventuele kosten.  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door u is gedaan, kunnen wij u 
vooraf benaderen en u vragen te legitimeren.  
 
Over privacy gerelateerde zaken kunt u een e-mail sturen via info@stormfitcarla.nl. Elk verzoek 
wordt bevestigd, geregistreerd en geanalyseerd en het resultaat wordt gedeeld met de indiener. 
Wij reageren binnen de daartoe wettelijk gestelde termijnen.  
 
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van de privacy wetgeving in 
Nederland, zie: www.autoriteitpersoonsgegevens. Wanneer u het niet eens bent met onze reactie op 
uw verzoek kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
StormfitCarla is gerechtigd deze Privacyverklaring aan te passen. De laatste wijzigdatum staat 
vermeld aan de bovenzijde van deze pagina. Indien de Privacyverklaring significant is gewijzigd, 
wordt u hierover op deze plaats of via onze home page geïnformeerd.  
 

 
 
 
 


