Privacybeleid van Mejiro Gym B.V.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MEJIRO GYM AMSTERDAM verwerkt van haar
leden, deelnemers, klanten, websitebezoekers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van MEJIRO GYM AMSTERDAM of om een andere reden persoonsgegevens aan MEJIRO
GYM AMSTERDAM verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit
privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen
administratie.
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Mejiro Gym B.V., gevestigd aan Lauriergracht 86, 1016 RM te Amsterdam, ingeschreven onder
handelsregisternummer 33204297 is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacybeleid genoemde
verwerkingen van uw persoonsgegevens.
2. Welke persoonsgegevens verwerkt MEJIRO GYM AMSTERDAM?
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• voor- en achternaam, initialen, geboortedatum, geslacht
• adresgegevens en eventueel je postadres
• telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
• bankrekeningnummer(s)
• foto van je gezicht
• overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv of u
Nederlands spreekt en anders Engels, in het geval je minderjarig bent of je een medische
achtergrond hebt en open- en klikgedrag van onze e-mailnieuwsbrieven
2.2 In het kader van het bestellen via onze webshop:
• voor- en achternaam
• adresgegevens en eventueel je postadres
• telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
• bankrekeningnummer(s)
• bestelgegevens
2.3 In het kader van het bezoeken van onze website www.mejirogym.nl worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
• IP-adres en cookies
2.4 In het kader van informatie vragen via de e-mail:
• Naam en e-mailadres
3. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?
3.1
MEJIRO GYM AMSTERDAM verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
• het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen MEJIRO GYM AMSTERDAM en haar
leden: het verlenen van toegang tot onze diensten, informeren over onze diensten en producten, het
verwerken of afhandelen van door jou aangevraagde wijzigingen of verkregen informatie

3.2

3.3

3.4

• je naam, bankrekeningnummer en e-mailadres worden gebruikt om betalingen, van het
lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten en producten af te
wikkelen en het versturen van facturen, herinneringen en aanmaningen.
• inzicht te hebben in de verkoop van onze diensten/producten
• het bestrijden van fraude, zodat bijvoorbeeld niet iemand anders zich als jou voordoet
• inzicht te hebben in risicofactoren
MEJIRO GYM AMSTERDAM verwerkt de in sub 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
• het aangaan, informeren en uitvoeren van jouw bestelling via onze webshop
• inzicht te hebben in de verkoop van onze diensten/ producten
MEJIRO GYM AMSTERDAM verwerkt de in sub 2.3 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
• inzicht te hebben in klikgedrag van onze websitebezoekers
MEJIRO GYM AMSTERDAM verwerkt de in sub 2.4 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
• het kunnen reageren en beantwoorden van vragen/ verzoeken

4. Op basis van welke wettelijke grondslag verwerkt MEJIRO GYM AMSTERDAM persoonsgegevens?
MEJIRO GYM AMSTERDAM verwerkt persoonsgegevens op basis van:
• de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst met haar leden/klanten: zie doelen genoemd
in artikel 3
• de noodzaak in verband met wettelijke verplichting: wij zijn verplicht onze administratie 7 jaar te
bewaren voor de Belastingdienst
• ondubbelzinnige toestemming: voor klikgedrag op onze website of nieuwsbrief
5. Bewaartermijnen
MEJIRO GYM AMSTERDAM verwerkt en bewaart je persoonsgegevens zolang het nodig is om de doeleinden
waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt te vervullen of om andere geldige redenen, zoals te voldoen
aan onze wettelijke verplichtingen.
6. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MEJIRO GYM AMSTERDAM passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen, zoals een werkcomputer, back-ups, die beveiligd zijn met een
wachtwoord en onze website werkt met een SSL-certificaat.
4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt MEJIRO GYM AMSTERDAM gebruik van diensten
van derden, zogenaamde verwerker. Met deze verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
Deze verwerkers opereren ook buiten de Europese Economische Ruimte. Daarom kan het gebeuren
dat uw informatie wordt overgedragen naar een locatie buiten Europa. Wanneer dit gebeurt, worden
passende beveiligingsmaatregelen genomen om een adequaat niveau van bescherming van uw
informatie te waarborgen
a) Virtuagym is naast MEJIRO GYM AMSTERDAM verwerker voor de ledenadministratie en de webshop
om je te registreren als lid
b) Google Analytics is onze verwerker voor de website. IP-adresssen worden geanonimiseerd
c) Mailchimp is onze verwerker voor de nieuwsbrief
7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Je hebt volgens de wet het recht op: I) het verzoeken om toegang tot je persoonsgegevens, II) het verzoeken
om correctie van de persoonsgegevens die wij verwerken, III) het verzoeken om verwijdering van je
persoonsgegevens, IV) het bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens, V) het verzoeken om

beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, VI) het verzoeken om een kopie van je
persoonsgegevens VII) het intrekken van eerder gegeven toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken.
5.1
Via de ledenadministratie van MEJIRO GYM AMSTERDAM, via e-mailadres info@mejirogym.nl of
telefoonnummer 0206230419, kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te
ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MEJIRO GYM AMSTERDAM zal je verzoek in behandeling
nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in
artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop MEJIRO GYM AMSTERDAM je persoonsgegevens
verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris
gegevensbescherming.
5.4
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
ledenadministratie.
8. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.mejirogym.nl/amsterdam
bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

