
 
 

Privacyverklaring Hippmann Personal Training 

 

Hippmann Personal Training gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. 

Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 

25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Als u gebruik maakt van diensten van Hippmann Personal Training dan zijn er gegevens van 

u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het 

contact met de Personal Trainer of via de mail. Denk hierbij aan: 

 Naam 

 Geboortedatum / leeftijd 

 Geslacht  

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer  

 E-mailadres 

 Betalingsgegevens 

 Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens (zoals gewicht, gezondheid) 

 Trainingsdoelen 

 

Waarom is dat nodig? 

Hippmann Personal Training verwerkt deze gegevens alleen indien deze strikt noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt 

voor commerciële doeleinden.  

 

Hoe lang bewaar ik uw gegevens? 

De persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van de begeleiding 

verwijderd. 

  

Delen met anderen 

De gegevens die u geeft kan aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is 

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maakt Hippmann Personal Training gebruik van een derde partij voor: 

 Het verzorgen van de internetomgeving; 

 Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

 Het verzorgen van een eenmalig voedingsadvies van een diëtist, indien wenselijk. 

Indien Hippmann Personal Training een video/foto van een persoon ter illustratie op zijn 

website wil plaatsen, zal altijd om toestemming worden gevraagd. 

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan andere partijen (verwerkers) 

waarmee er geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en 

toegestaan is. Met de verwerkers zijn de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van 

uw persoonsgegevens te waarborgen.  

 



Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 

personaltraining@hippmann.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor 

legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. 

 

Beveiliging 

Hippmann Personal Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk 

dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist worden bewaard of 

zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via het 

telefoonnummer 06 - 510 523 05 of via personaltraining@hippmann.nl. 

 

Meer informatie 

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Hippmann Personal 

Training kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 06 - 510 523 05 of via 

personaltraining@hippmann.nl. 

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens 

raadplegen. 

 

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

