Privacy verklaring
FTPT NEDERLAND respecteert de privacy van haar contacten, in het bijzonder de rechten met
betrekking tot de geautomatseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparante met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en
geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informate over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: htps:::autoriteitpersoonsgegevens.nl:nl.
De huidige beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat
een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 - eetelijke bepaalingen
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
FTPT Nederland, Pannekoekstraat 80a, 3011 LK Roterdam
Artikel 2 - eel veraalelen van gegevend
Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informate over een geïdenticeerde of
identiceerbare natuurlijke persoona als identiceerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon
die direct of indirect kan worden geïdenticeerd, met name aan de hand van een identicator zoals
een naam, een identicatenummer, locategegevens, een online identicator of een of meer
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetsche, psychische, economische,
culturele of sociale identteit.
De persoonsgegevens die worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor
het onderhouden van relates met u en FTPT Nederland. Gegevens worden door Personal trainers en
Voedingscoaches van FTPT gebruikt voor het maken van een training- en:of voedingsadvies en voor
het verwerken van uw bestellingen en betalingen. De betalingen worden uitbesteed aan
Drechtsteden accountancy, via het Twinield systeem. Wij verstrekken daarnaast geen gegevens aan
derden.
Artikel 3 - kw rectlen lel belrekking lotl ww gegevend
Op grond van artkel 13 lid 2 sub b AVG heef eenieder recht op inzage van en recticate of wissing
van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betrefende verwerking, alsmede het recht
tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze
rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.
U kunt nieuwsbrieven krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen,
stuurt u ons een e-mail of meld u zich hiervoor af.
Artikel 4 - eewaarlerlijn gegevend
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij
wet is bepaald. Wilt u speciieke gegevens inzien, wijzigen of wissen, dan kan dat door contact met
ons op te nemen.

Artikel 5 - ootepaaddelijk rectl
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
woonplaats:vestgingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wetelijke uitzondering van toepassing is.
Artikel 6 - ootnlacl
Voor vragen of productnformate kunt u zich richten tot:
Fabian Touw, 0654342861, info@fpt.nl.

