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Privacyverklaring 
Versie Juli 2020 

 

Physicality, gevestigd aan de John F. Kennedylaan 51, 3451 ZE Vleuten, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. De privacy van persoonsgegevens wordt zeer serieus genomen en 

Physicality gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. 

Over Physicality 

Physicality is een bedrijf voor gezondheidsadvies waarbij voorlichting en (persoonlijke) begeleiding centraal 

staan. Door middel van informatieverstrekking, coachingstrajecten en workshops probeert Physicality een 

gezonde levensstijl voor iedereen toegankelijk te maken. 

Contactgegevens 

www.physicality.nl 

John F. Kennedylaan 51 

3451 ZE Vleuten 

06-30432708 

KVK-nummer 73706361 

 

Binnen Physicality is Erik van de Lagemaat verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Hij is te bereiken 

via erik@physicality.nl. 

Verwerking persoonsgegevens 

Physicality verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze 

zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 

 Geboortedatum 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer en/of Skype-adres 

 E-mailadres 

 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door middel van contactformulieren, 

correspondentie of telefonisch contact 

 Gegevens over uw activiteit op de website www.physicality.nl 

 Locatiegegevens 

 Bedrijfsnaam 

 BTW-nummer 

 Bankrekeningnummer 

Verwerking bijzondere persoonsgegevens 

Binnen een coachingstraject verwerkt Physicality bijzondere persoonsgegevens om goede dienstverlening 

mogelijk te maken. Deze gegevens worden altijd bij u persoonlijk opgevraagd of gemeten en worden alleen 

intern gebruikt. De gegevens worden nooit doorgegeven aan andere organisaties of personen zonder uw 

nadrukkelijke toestemming. Onder deze bijzondere persoonsgegevens kunnen de volgende categorieën 

vallen: 

 Lichaamsmetingen zoals gewicht, lengte, BMI, huidplooidikte, lichaamsvetpercentage en buikomtrek 

 Persoonlijke voorkeuren en gewoontes omtrent voeding en gezondheid 

 Het eventueel gebruik van medicatie 

 Persoonlijke situaties die kunnen bijdragen aan uw gezondheidsstatus 

Noodzakelijkheid verwerken (bijzondere) persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden om de volgende redenen verzameld, opgeslagen en verwerkt: 

 Wettelijke verplichting 

o Een deel van de verwerkingen is wettelijk verplicht. Het gaat hierbij voornamelijk om 

persoonsgegevens die nodig zijn om aan de belastingplicht te voldoen, maar het kan 
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bijvoorbeeld ook nodig zijn om in het geval van calamiteiten persoonsgegevens te 

verwerken. 

 Dienstverlening en relatiebeleid 

o In de administratie wordt bijgehouden welke organisaties of personen klant of prospect zijn 

van Physicality. Zo worden contactgegevens bijgehouden om u te kunnen bereiken en 

worden bijzondere persoonsgegevens gebruikt om een goede dienstverlening te kunnen 

leveren. 

Cookies 

Voor een goede werking van de website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine geanonimiseerde 

bestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of 

smartphone. Deze bestanden dienen om jouw voorkeuren op de website te onthouden en om het verkeer 

op de website te analyseren. Physicality gebruikt twee soorten cookies: 

 Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. U kunt hierbij 

bijvoorbeeld denken aan cookies die het mogelijk maken om YouTube video’s via de website te 

bekijken. 

 Analytische cookies worden gebruikt om het verkeer en gedrag op de website te analyseren. Hierbij 

gaat het met name om anonieme gegevens van Google Analytics die gebruikt worden om de website 

te verbeteren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk 

wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie 

over het beleid van Google Analytics is te vinden op https://policies.google.com/privacy. 

Externe links 

Op de website www.physicality.nl worden externe links aangeboden naar bijvoorbeeld de Nederlandse 

Academie van Voedingswetenschappen en social media kanalen zoals Twitter, Instagram, Facebook en 

LinkedIn. Deze websites verzamelen zelf ook informatie. Wat deze websites met uw informatie doen kunt u 

vinden in hun eigen privacyverklaringen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact opnemen 

via erik@physicality.nl. U heeft de volgende rechten: 

 Informatie en inzage: u kunt inzien welke persoonsgegevens wij hebben en waar die voor gebruikt 

worden 

 Corrigeren van fouten: u kunt fouten in de verzamelde persoonsgegevens laten corrigeren. 

 Verwijderen: op verzoek kunt u (verouderde) persoonsgegevens laten verwijderen. Het is mogelijk 

dat sommige gegevens voor wettelijk vereiste administratieve doeleinden nog wel gebruikt moeten 

worden. 

 Intrekken van toestemming: u kunt uw toestemming om bepaalde persoonsgegevens te gebruiken 

intrekken. Houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op de kwaliteit van dienstverlening. 

 Overdracht: als u overstapt naar een andere dienst kunt u aanvragen dat ik relevante gegevens 

doorgeef aan de andere organisatie. 

 Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik: als u problemen heeft met de manier waarop wij uw 

gegevens gebruiken, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. 

 Indienen van een klacht: als u vindt dat Physicality op een verkeerde manier omgaat met uw 

persoonsgegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens via 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of wijziging door u is gedaan, vragen wij u een kopie van 

uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable 

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 

zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Schriftelijke verzoeken (hieronder vallen ook e-mails) worden 

binnen vier weken in behandeling genomen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Technische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige 

verwerkingen. De website www.physicality.nl wordt gehost door Jimdo en is versleuteld met een SSL-

certificaat. Documenten waarin gegevens zijn verzameld worden opgeslagen in een beveiligde OneDrive 

cloud omgeving waar alleen Physicality toegang toe heeft. Het online boekhoudingsprogramma e-

Boekhouden.nl wordt voor financiële administratie gebruikt en neemt uitvoerige maatregelen om de 
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beveiliging van gegevens te waarborgen. U kunt deze vinden op https://www.e-boekhouden.nl/beveiliging-

online-administratie.  

Bewaartermijn 

Physicality bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor 

je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de verschillende 

categorieën van persoonsgegevens: 

 NAW-gegevens en facturen: 7 jaar (wettelijke termijn belastingdienst) 

 Inhoudelijke gegevens en verslagen coaching: 2 jaar na afloop van het coachingstraject 

Wijzigingen 

Physicality behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina 

vindt je altijd de huidige en geldende versie. 

 


