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PRIVACY STATEMENT 
 

Privacy Statement 

 

Sportstudio S.P.A. B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw 

lidmaatschap. In deze Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een 

lidmaatschap af te sluiten bij Sportstudio S.P.A. en ondertekening van de verklaring ‘verwerking persoonsgegevens’ gaat u 

akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene verordening 

gegevensbescherming. 

 

In het kader van de dienstverlening van Sportstudio S.P.A. B.V. worden bij uw inschrijving uw NAW-gegevens, e-mailadres, 

geboortedatum en telefoonnummer verzameld en verwerkt. Deze zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw 

sportlidmaatschap. Medische gegevens waarmee wordt bedoeld; (fysieke)klachten en/of beperkingen of gebruik van medicijnen 

worden uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een op u passend (sport)advies verzameld en 

verwerkt. Uw medische gegevens worden door Sportstudio S.P.A. B.V. uitsluitend voor dit doel gebruikt. 

 

Daarnaast zal Sportstudio S.P.A. B.V. uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer gebruiken om u per 

post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Sportstudio S.P.A. B.V. die voor u 

interessant kunnen zijn, tenzij u heeft aangegeven geen berichten van Sportstudio S.P.A. B.V. te willen ontvangen. 

 

Sportstudio S.P.A. B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Zo zorgt Sportstudio S.P.A. B.V. 

dat gegevens goed beveiligd zijn en alleen daartoe geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens. Sportstudio 

S.P.A. B.V. zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden zonder wettelijke 

verplichting verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw 

verzoek onverwijld uit onze digitale systemen verwijderd. 

 

Sportstudio S.P.A. B.V. kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere 

verwerking van uw gegevens zal Sportstudio S.P.A. B.V. uw voorafgaande expliciete toestemming vragen. 

 

*** 


