
 

 

PRIVACYVERKLARING 
  

Introductie  
Body Attend is een onderneming die zich bezighoudt met personal training, coaching en leefstijlbegeleiding. 

Body Attend respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. De onderneming acht het van 

belang om alle bezoekers te voorzien van heldere informatie over hoe er wordt omgegaan met 

persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u, als bezoeker van deze website en als betrokkene ten 

aanzien van de gegevensverwerking, onder andere welke persoonsgegevens Body Attend verwerkt van u, 

waarom deze gegevens worden verwerkt, of uw persoonsgegevens al dan niet worden gedeeld met derden 

en welke cookies er worden geplaatst. Ook leest u wat uw mogelijkheden zijn om uw rechten met betrekking 

tot verwerking van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

 

Met het voortzetten van het bezoek aan de website van Body Attend accepteert u de navolgende 

voorwaarden. Wanneer u uw gegevens aan Body Attend toezendt of invult op deze website, gaat u ermee 

akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals opgenomen in deze 

privacyverklaring.  

 

Onderhavige privacyverklaring is, als enige versie, van toepassing zolang u deze website bezoekt, totdat een 

nieuwe versie de huidige versie vervangt. Deze privacyverklaring kan te allen tijde eenzijdig worden 

gewijzigd.  

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2022.  

  

Artikel 1 - Definities 

1. Website: www.body-attend.nl.  

2. Content: de definitie zoals opgenomen in artikel 3. 

3. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Body Attend, gevestigd te Haarlem, aan 

de Delftlaan 451-1 (2025 LX), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 69564981 (hierna: “Body Attend”). 

 

De website  
Artikel 2 - De website en aanverwante applicaties  

De persoonsgegevens die worden verwerkt op deze website en aanverwante applicaties, zoals e-mail, zullen 

expliciet niet worden gebruikt voor commerciële noch voor publieke doeleinden, dan wel voor commerciële 

aanbiedingen of elektronische aanbiedingen, zonder uitdrukkelijke toestemming van u als betrokkene. U kunt 

de verstrekte toestemming te allen tijde intrekken.  

  

Artikel 3 - De content op de website  

Op alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, met inbegrip van, zij het niet uitsluitend (beeld en 

woord)merken, afbeeldingen, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, 

geluiden, alsmede alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten 

functioneren (de “content”), rusten intellectuele eigendomsrechten. Ieder(e) gebruik, bewerking, verwerking 

of reproductie, in de breedste zin des woords, van het geheel of een gedeelte van deze content is, 

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Body Attend dan wel een andere 

eigendomsgerechtigde, ten strengste verboden. Het niet (onverwijld) ondernemen van actie tegen een 

inbreuk, kan op generlei wijze worden beschouwd of opgevat als een stilzwijgende toestemming voor het 

gebruik van de content noch als het afzien van eventuele rechtsvervolging. 

 

Artikel 4 - Aangeboden diensten op de website   

Op de website worden afbeeldingen weergegeven. Aan deze afbeeldingen kunnen op geen enkele wijze 

rechten worden ontleend.  

 

  

http://www.body-attend.nl/


 

 

Artikel 5 - Cookies  

Wat is een cookie? 

1. Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw apparaat 

(computer, tablet of mobiele telefoon) wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Een cookie bevat 

informatie. De meeste cookies zijn bedoeld om de website gebruiksvriendelijk(er) te laten werken. Op het 

moment dat u de website bezoekt, verschijnt er een cookiebanner, waarmee u wordt geïnformeerd over 

het gebruik van cookies. Indien noodzakelijk wordt er ook om uw toestemming gevraagd voor het 

plaatsen van cookies.  

 

Welke soorten cookies worden er gebruikt op deze website? 

2. De cookies die worden gebruikt op deze website zijn onder te verdelen in drie categorieën: 

a. Functionele cookies 

Functionele cookies zijn nodig om de website gebruikersvriendelijk te maken voor u als bezoeker. Deze 

cookies onthouden instellingen ten behoeve van uw volgende bezoek. U hoeft dan bijvoorbeeld bij 

een volgend bezoek aan de website niet opnieuw dezelfde gegevens in te vullen. De informatie in dit 

type cookies wordt niet gedeeld met derden. Functionele cookies worden altijd geplaatst en hiervoor 

is geen toestemming vereist. 

b. Analytische cookies 

Analytische cookies worden geplaatst om na te gaan hoe vaak een website wordt bezocht. De 

websitebeheerder kan op basis van deze bezoekersstatistieken zien welke pagina’s goed worden 

bezocht en welke niet, zodat inzichtelijk wordt welke verbeteringen de website nodig heeft om de 

bezoeker beter te helpen. In dit type cookies wordt geen data opgenomen die naar individuele 

personen is te herleiden, waardoor uw privacy niet wordt geschaad. Analytische cookies worden altijd 

geplaatst en hiervoor is geen toestemming vereist. 

c. Tracking cookies van derden 

Trackingcookies houden het surfgedrag van individuele personen bij. Andere organisaties dan Body 

Attend (derde partijen) maken met dit type cookies profielen aan om bijvoorbeeld gerichte 

advertenties mogelijk te maken op andere websites van derden met wie deze cookies worden 

gedeeld. Voor dit type cookies geeft u in de cookiebanner bij uw eerste bezoek aan de website van 

Body Attend wel of geen toestemming. 

 

3. Wanneer u de website bezoekt kunnen cookies afkomstig van derden op uw apparatuur worden 

geïnstalleerd. Helaas heeft Body Attend geen controle over de wijze waarop dit gebeurt, behoudens de 

gevallen waarbij Body Attend expliciet toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van die cookies 

aan die derde partijen. De onderneming is derhalve alleen verantwoordelijk voor voornoemde gevallen, 

ook met betrekking tot verwijdering van eventuele persoonsgegevens. U wordt geadviseerd om de 

privacy- en cookieverklaringen op de website van deze derde partijen te raadplegen voor meer 

informatie, ook ten aanzien van de verwijdering van door hen vergaarde persoonsgegevens. De 

betreffende partijen zijn:  

- Google (Tag Manager);  

- Instagram;  

- Facebook; en  

- LinkedIn. 

4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, 

verwijst Body Attend u graag naar de volgende link van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Artikel 6 - Verantwoordelijkheden  

1. Body Attend is niet verantwoordelijk voor falen van of storingen op de website noch voor onderbrekingen 

in het functioneren daarvan. U dient zelf alle benodigde maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat 

zowel uw apparatuur als uw gegevens beschermd zijn tegen onder andere, zij het niet uitsluitend, 

virusaanvallen op het internet.   

2. Body Attend is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: (i) vanwege het 

gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en/of (ii) vanwege het schenden van de 

voorwaarden van deze privacyverklaring. Mocht Body Attend toch betrokken raken bij een geschil als 

gevolg van uw gebruik van deze website, dan is zij gerechtigd om alle schade die zij daardoor lijdt en 

nog zal lijden op u te verhalen.  

   

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


 

 

Uw persoonsgegevens  
Artikel 7 - De verwerking van uw persoonsgegevens 

1. Body Attend verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de volgende verwerkingsdoeleinden: voor 

algemene bedrijfsvoering, dienstverlening, communicatiedoeleinden, inschrijving van een nieuwbrief en 

eventuele sollicitaties. Uw gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming dan wel ter 

uitvoering van een overeenkomst. Dit zijn grondslagen zoals opgenomen in artikel 6 van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

2. Body Attend verwerkt de volgende gegevens:  

a. Voor- en achternaam en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres); 

b. Relevante informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals een woonadres 

of ander adres waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;  

c. Indien noodzakelijk gezondheidsgegevens ter uitvoering van de dienstverlening; en 

d. Indien van toepassing: naam, contactgegevens en competenties van sollicitanten of andere 

personen die voor Body Attend werkzaamheden zullen verrichten.  

 

Artikel 8 - Rechten met betrekking tot uw gegevens  

1. Op grond van de AVG heeft eenieder recht op inzage en rectificatie of verwijdering van zijn/haar 

persoonsgegevens dan wel beperking van de gegevens betreffende de verwerking.  

2. Ook heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in 

te trekken. Evenwel heeft het intrekken van uw toestemming geen invloed op de wettigheid van eerder 

uitgevoerde activiteiten die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming die u aan ons heeft verleend 

vóór uw intrekking. Body Attend kan niet garanderen dat de dienstverlening op dezelfde wijze kan worden 

voortgezet, indien uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering daarvan. 

3. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het recht van verwerking alsook het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Voorgaand artikellid is overeenkomstig van toepassing.  

4. Ieder verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten dient schriftelijk te geschieden, voorzien 

van uw handtekening of op een andere wijze waarbij Body Attend u kan identificeren als degene die het 

verzoek indient. In het verzoek dient u duidelijk te vermelden van welk recht u gebruik wilt maken en om 

welke persoonsgegevens het gaat. Wanneer het gaat om persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een 

cookie, vragen wij u om een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. Ook verzoeken wij u om in 

het verzoek uw contactgegevens te vermelden. Binnen één (1) maand na het ingediende verzoek, 

voorziet Body Attend u van een antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek/de verzoeken 

kan deze termijn indien nodig met maximaal twee (2) maanden worden verlengd. Indien Body Attend 

uw verzoek niet kan inwilligen zal de reden daarvan worden vermeld. 

  

Artikel 9 - Gebruik van persoonsgegevens van een ander 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens van anderen aantreft, dient u zich te 

onthouden van het verwerken daarvan, of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad 

die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer dan wel een inbreuk op andere rechten van die perso(o)n(en) 

oplevert. Met verwerken wordt in dit geval de definitie bedoeld zoals deze is opgenomen in artikel 4 van de 

AVG. 

  

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens  

Body Attend verwerkt uw gegevens voor een vooraf bepaald doel. Indien dit doel is gerealiseerd, zullen uw 

persoonsgegevens ofwel direct worden verwijderd ofwel uiterlijk vier (4) weken na het verstrijken van de 

wettelijke bewaartermijn. 

  

Artikel 11 - Het delen van persoonsgegevens 

Body Attend zal zich zo veel mogelijk onthouden van het delen van uw persoonsgegevens met derden, 

behoudens de gevallen zoals omschreven in deze verklaring. Niettemin kan het voorkomen dat de 

organisatie uw persoonsgegevens moet delen met derden voor één of meer van de onder 7.1 genoemde 

verwerkingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld voor het verrichten van de dienstverlening (de overeenkomst) of 

op grond van een wettelijke plicht. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met: opdrachtnemers van Body 

Attend voor de uitvoering van de overeenkomst en met, partij die verantwoordelijk is voor het hosten van het 

zakelijke e-mail-businessaccount van Body Attend en clouddiensten of met daartoe bevoegde instanties ter 

uitvoering van een wettelijke plicht.  

 



 

 

Overig 
Artikel 12 - Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Body 

Attend, te weten Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen 

omtrent deze voorwaarden, behoudens de gevallen waarbij een wettelijke uitzondering van toepassing is.  

  

Artikel 13 - Contact  

1. Voor vragen, klachten of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@body-attend.nl. 

2. Body Attend streeft ernaar om uw vragen en/of klachten zo goed mogelijk af te handelen. Indien u niet 

tevreden bent over de afhandeling van uw klacht met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 


