50+ Fit B.V. gevestigd aan Het Mauritsveld 7, 6982 EA Doesburg, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Het Mauritsveld 7
6982 EA Doesburg
Tel.nr: 0313-785097.
Website:www.plus-fit.nl
Emailadres: info@plus-fit.nl
Kristel Beijer is de Functionaris Gegevensbescherming van 50+ fit B.V. Zij is te bereiken via
info@plus-fit.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
50+ Fit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken.
Fitness en fysiotherapie:








Voorletters
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres

Fitness:


Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Fitness:
50+ Fit B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


Bloeddruk en hartfrequentie. Dit wordt standaard tijdens de intake gemeten, om op een
verantwoorde manier uw trainingsprogramma samen te stellen.

50+ Fit B.V. verwerkt, indien u daar toestemming voor geeft, de volgende bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens van u:



Onderstaande gegevens worden tijdens het testen in kaart gebracht:
o Lichaamslengte en lichaamsgewicht
o Bloeddruk en hartfrequentie
o Buikomvang
o Vetpercentage
o Vochtpercentage
o Spiermassa
o Botmassa
o Cal. verbranding
o Basale metabolische leeftijd in jaren
o Verhouding vetmassa/spiermassa
o Cardio stress index in percentage
o Totaal score cardioscan
o Hartfrequentie
o Fitlevel

Personal training en deelname programma Gewicht op Maat:
50+ Fit B.V. verwerkt, indien u daar toestemming voor geeft, de volgende bijzondere en/of
gevoelige persoonsgegevens van u:


Onderstaande gegevens worden tijdens het testen in kaart gebracht. Bij het afsluiten van
een fitnessabonnement kunt u ervoor kiezen om de testen te laten uitvoeren. Binnen
personal training en Gewicht op Maat zijn de gegevens uit deze testen van belang om u
op een verantwoorde manier te kunnen begeleiden:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Lichaamslengte en lichaamsgewicht
Bloeddruk en hartfrequentie
Buikomvang
Vetpercentage
Vochtpercentage
Spiermassa
Botmassa
Cal. verbranding
Basale metabolische leeftijd in jaren
Verhouding vetmassa/spiermassa
Cardio stress index in percentage
Totaal score cardioscan
Hartfrequentie
Fitlevel

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: ons bedrijf heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers of leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een

minderjarige, neem dan contact met ons op via info@plus-fit.nl, dan verwijderen wij deze
informatie. Aanmelden voor fitness en personal training van personen jonger dan 18 jaar
is alleen mogelijk met toestemming van ouder of voogd.
Fysiotherapie:











Burgerservicenummer
Verzekeringsnummer
Nummer van rijbewijs, ID-bewijs of paspoort
Verwijsgegevens van de arts met diagnose, procedurevoorstel en waar van toepassing
gegevens uit onderzoeken
Hulpvraag
Medische gegevens:
o Medicijngebruik
o Aanwezigheid van ziekte/aandoeningen
Ontstaanswijze/historie klacht
Diagnosecode
Brieven naar artsen volgens richtlijn verslaglegging naar huisarts
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: ons bedrijf heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers of leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@plus-fit.nl, dan verwijderen wij deze
informatie. Aanmelden van personen jonger dan 18 jaar voor fysiotherapeutische
behandeling kan uitsluitend met toestemming van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
50+ Fit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de
volgende grondslag
Fitness:







Overeenkomst: Het afhandelen van uw betalingen.
Toestemming: Het opstellen en wijzigen van uw trainingsschema aan de hand van
metingen.
Toestemming: U op een verantwoorde manier laten trainen aan de hand van metingen.
Toestemming: Verzenden van onze nieuwsbrief.
Toestemming: U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren.
Toestemming: U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Fysiotherapie:







Wettelijke verplichting: dossiervoering volgens de richtlijn fysiotherapeutische
verslaglegging van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.
Overeenkomst: declaraties van behandelingen:
o Declaraties via Vecozo naar zorgverzekeraars.
o Declaraties via Famed direct naar patiënt bij niet in aanmerking komen voor
vergoeding.
Toestemming: U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren.
Toestemming: contact met andere zorgverleners te behoeve van welzijn van de patiënt.
Toestemming: U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming
50+ Fit B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van 50+ Fit B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
50+ Fit B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 Persoonsgegevens: de bewaartermijn voor persoonsgegevens is wettelijk vier maanden
na opzegging van uw abonnement.
 Financiële gegevens: de bewaartermijn voor financiële gegevens is wettelijk zeven jaar
na opzegging van uw abonnement.
 Medische gegevens: de wettelijke bewaartermijn voor deze gegevens is 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
50+ Fit B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. 50+ Fit B.V. blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met de bedrijven die persoonsgegevens namens
ons verwerken.

Fitness:





B.o.s.s. B.V.: ledenadministratie en aanmaken Diamond Cards.
Intenz Gezondheidsplan: bedrijfsfitness, waarbij de klant vanuit de werkgever zich
aanmeldt bij een van deze bedrijven. Zij sturen persoonsgegevens naar 50+ Fit B.V.,
waarna er contact opgenomen wordt met de klant. Facturen worden via deze bedrijven
verwerkt.
G-company: agendavoering afspraken personal training, fitness en email.

De ING Bank verwerkt betalingen. Een verwerkersovereenkomst met de ING bank is niet
nodig.
Fysiotherapie:






Convenient OnLine B.V.: alle persoonsgegevens en (para)medische gegevens worden
in een persoonlijk dossier opgeslagen in Intramed Online. Het betreft hier een wettelijke
grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.
Zorgmail: via zorgmail communiceren wij met andere zorgverleners als bijvoorbeeld
huisartsen en collega fysiotherapeuten. Wij vragen u schriftelijk toestemming of wij
contact op mogen nemen met een andere zorgverlener.
Qualiview: meet kwaliteit van zorg en maakt dit inzichtelijk voor zorgaanbieders,
overheid, verzekeraars en patiënten. Om inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van zorg is
verzamelt en beheert Qualiview verschillende kwaliteitsindicatoren in de zorg. Tijdens de
intake zullen wij u vragen om uw emailadres zullen we u de vraag stellen of wij u een
enquête/vragenlijst mogen sturen om uw ervaringen met onze zorg te meten. U kiest
ervoor of u toestemming geeft of niet.
G-company: agendavoering afspraken personal training en fitness en mailbox.

Met onderstaande verwerkers zijn overeenkomsten niet nodig:






Zorgverzekeraars: tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden gegevens
uitgewisseld. Hierbij geldt dat er geen sprake is van het uitbesteden van werkzaamheden
van de zorgaanbieder naar de zorgverzekeraar of omgekeerd. Er worden wel gegevens
verstrekt, maar niet namens een andere partij verwerkt. Een verwerkersovereenkomst is
dan ook niet noodzakelijk.
VECOZO: verwerker van gegevens voor ons als opdrachtgever. Vanuit ons perspectief is
zijn zij een derde partij en hebben we een aansluitovereenkomst en geen
verwerkersovereenkomst met hen. Zij verwerken gegevens op basis van:
o Controle op verzekeringsrecht: het controleren van de zorgverzekering van de
patiënt ten behoeven van het versturen van de declaratie.
o Zorgverzekeringswet: het versturen van declaraties op basis van EI-standaarden
en informatie ontvangen over de afhandeling ervan.
Famed: zij verzorgen de nota’s indien vergoeding vanuit de aanvullende verzekering niet
meer mogelijk is. De Wet marktordening gezondheidzorg (Wmg) verplicht Famed om
bepaalde persoonsgegevens te vermelden op de nota’s. Zij verwerken geen
patiëntendossiers. Zij hebben een wettelijke grondslag voor het verwerken van
(medische) persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
50 + Fit B.V. kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw
computer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de diensten te
vergemakkelijken en diensten die worden aangeboden persoonlijker te maken.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van het geheel van functionaliteiten van de dienst,
adviseren wij u om de browser zo te programmeren dat hij cookies accepteert.
De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt
worden, en zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door 50 + Fit B.V.
Onze cookie policy met links naar de cookie policy van sociale mediasites en Google kunt u
vinden op onze site.
Welke cookies gebruiken wij?


Google Analytics: wij gebruiken de cookies van het Amerikaanse bedrijf Google om het
gedrag van websitebezoekers bij te houden. Deze data gebruiken wij om onze
dienstverlening, het gebruik van en het navigeren door onze website te verbeteren. De
informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw ip-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is daarbij verplicht om te
voldoen aan het Veilige Haven Beginsel en een passend beschermingsniveau te bieden
bij de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Overheidsinstanties kunnen Google
wettelijk verplicht stellen informatie te delen met derden. Wij hebben daar geen invloed
op. Zie voor meer informatie de cookie policy van Google Analytics.



Sociale netwerksites: wij gebruiken op onze website sociale plug-ins, zoals de
Facebook Like- en Google+-knoppen en de Tweet-functionaliteit van Twitter. Sociale
netwerksites gebruiken deze cookies om bijvoorbeeld de inhoud van sociale plug-ins aan
te passen of om informatie te verzamelen over het gebruik van hun platform.
Overheidsinstanties kunnen Google, Facebook en Twitter wettelijk verplicht stellen
informatie te delen met derden. Wij hebben daar geen invloed op. Zie voor meer
informatie de cookie policy van Facebook, Google+ en Twitter.

Cookies uitzetten:
Let op! Door het uitschakelen van cookies kunt u niet van alle mogelijkheden van onze
website gebruik maken. De cookies die worden geplaatst kunt u uitschakelen via Your online
choices. Daarnaast kunt u de registratie van deze cookies door de computer verhinderen
door uw browser zodanig te configureren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 50+ Fit
B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar kristelbeijer@plus-fit.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek. 50+ Fit B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
50+ Fit B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Kristel Beijer via
kristelbeijer@plus-fit.nl of telefonisch op telefoonnummer 0313-785097. 50+ Fit B.V. heeft de
volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:







Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Vergrendeling van computers na gebruik door iedere medewerker.
Ideeënformulieren , klachtenformulieren en aanmeldingen voor deelname aan activiteiten
of festiviteiten kunnen schriftelijk worden doorgegeven en in de afgesloten witte bak
worden gestopt.
Ingevulde lidmaatschapsformulieren, ingevulde mutatieformulieren welke nog niet
verwerkt zijn en ledenpasjes op naam worden in een afgesloten kast bewaard.
Verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten worden in een afgesloten kast
bewaard.
Overdrachten fysiotherapie worden in een afgesloten kast bewaard.

