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1. Beveiligingsmaatregelen 
Categorieën persoonsgegevens 
Into Motion verwerkt persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: 

 
• Naam 

• Adres en woonplaats 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bericht 
 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens 
Into Motion verwerkt de persoonsgegevens in de klantgegevens van Into Motion. De 
persoonsgegevens worden onder andere gebruikt om contact op te nemen met de klant. 
Tevens zullen de gegevens ook gebruikt worden voor facturen en offertes binnen Into 
Motion. De klant geeft toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken. 

 
Beginselen verwerking persoonsgegevens 
Into Motion voldoet aan de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens. 
 

 

1. Rechtmatig, behoorlijk en transparant 
De persoonsgegevens worden vrijelijk gegeven, de klant kan benadert worden door Into 
Motion. De klant ondertekent een offerte aanvraag waarin toestemming wordt gegeven 
voor het gebruik van de persoonsgegevens. De informatie met betrekking tot de verwerking 
van de persoonsgegevens wordt bijgevoegd aan de offerte en is openlijk op de website te 
vinden. 

 
2. Doelbinding 
De persoonsgegevens die gebruikt worden door Into Motion zijn doelgericht. 
Dit houdt in dat zij welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De 
persoonsgegevens van de klanten worden gebruik om contact te onderhouden met de 
klant. Er zal contact gehouden worden over de voortgang van de klant. 
Daarnaast zullen de gegevens gebruikt worden voor facturen en offertes. Hiernaast worden 
persoonsgegevens gebruikt om de relatie met de klant te onderhouden, denk hierbij aan 
een presentje bij verjaardagen. 

 
3. Minimale gegevensverwerking 
Into Motion slaat enkel persoonsgegevens op in de database die bijdragen aan het behalen 
van het doel. De verwerking van persoonsgegevens is toereikend, ter zake dienend en 
beperkt tot wat noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. 
( Personal Training, Offertes, Facturen) 
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4. Bijwerken van de gegevens 
Into Motion draagt zorg voor de actualiteit van de persoonsgegevens. De gegevens die 
onjuist blijken worden verwijderd of bijgewerkt. 

 
5. Opslaan van gegevens 
De persoonsgegevens worden opgeslagen om het doel te bereiken en waarvoor het 
noodzakelijk is. 

 
6. Integriteits- en vertrouwelijkheidbeginsel 
Into Motion zorgt voor een veilige verwerking van de persoonsgegevens. 

 
7. Rechten van betrokkenen 

1. Het recht om de gegevens op te vragen. 
Klanten van Into Motion hebben het recht om hun gegevens op te vragen 
zodat deze kunnen worden doorgegeven aan een andere organisaties. 

 
2. Het recht op het wissen van de gegevens. 
Klanten hebben het recht om Into Motion te vragen hun gegevens te wissen. Het recht 
op vergetelheid geldt wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, de toestemming wordt 
ingetrokken, bezwaar is gemaakt, onrechtmatige verwerking heeft plaatsgevonden, de 
wettelijke bewaartermijn is verstreken en wanneer de betrokkene jonger is dan 16 jaar. 

 
3. Recht op het inzien van de gegevens. 

 
4. Recht op het corrigeren en aanvullen van de gegevens. 

 
5. Het recht op beperking van de verwerking. 
Klanten van Into Motion hebben het recht om de verwerking te beperken wanneer 
gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, gegevens niet meer nodig 
zijn of wanneer zij bezwaar maken. 

 
6. Het recht voor herziening van de gegevens door een persoon. 
Klanten hebben het recht om bij geautomatiseerde beslissingen te vragen om een 
herziening waarbij een mens de gegevens beoordeelt. 

 
7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
De betrokkenen kan deze rechten terug lezen in dit document. Tevens kunnen de 
betrokken ook geïnformeerd worden over het recht om bezwaar te maken tegen de 
gegevensverwerking door Into Motion. 

 
8. Het recht op duidelijke informatie te krijgen over de persoonsgegevens. 
Into Motion heeft een informatieplicht tegenover klanten (klanten duidelijk informeren 
over wat er met hun gegevens gedaan wordt). Into Motion doet dit door middel van het 
plaatsen van deze online privacy verklaring. Hiernaast wordt dit document verstrekt bij 
een offerte. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen#wat-houdt-het-recht-op-dataportabiliteit-in-6345
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Organisatorische en technische maatregelen beveiliging persoonsgegevens 
Into Motion heeft de volgende organisatorische en technische maatregelen getroffen: 

 
• Het gebruik van moderne technieken (beveiligde software). 

 
• Personeel ondertekent een geheimhoudingsverklaring en is op de hoogte van het feit 

dat zij voorzichtig met de persoonsgegevens om moeten gaan. De toegang tot 
persoonsgegevens is beperkt. 

 
• Into Motion houd rekening met het gebruik van de persoonsgegevens. 

 
• Bij een eventueel data-lek wordt dit gemeld aan de personen. 

 
• Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld in de database dan noodzakelijk. 

 
• De gegevens zullen veilig gebruikt worden op telefoon gebruik. 

 

Bewaring persoonsgegevens 
 

Into Motion bewaart de persoonsgegevens gedurende de hele samenwerking met deze klant. 
Hiernaast worden de persoonsgegevens en de administratie 7 jaar bewaard. De 
persoonsgegevens van oude klanten worden vernietigd tenzij anders overeengekomen. 



Dit document bevat de beveiligingsmaatregelen en de privacyverklaring van Into Motion 

 

 

2. Privacy verklaring 
 

Contactgegevens Into Motion 
 

Locatie: 
 
 

Telefoonnummer: 
E- Mailadres: 

KvK-nummer: 

Bosscheweg 11, 5056 
PP Berkel-Enschot 

 
06 - 409 940 70 
info@in-to-motion.nl 

65791045 

 

Artikel 1. Doeleinden en rechtsgrond verwerking persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die gebruikt worden door Into Motion zijn doelgericht. Dit houdt in dat 
zij welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De persoonsgegevens van 
de klanten worden gebruik om contact te onderhouden met de klant. Er zal contact gehouden 
worden over de voortgang van de klant. Daarnaast zullen de gegevens gebruikt worden voor 
facturen en offertes. Hiernaast worden persoonsgegevens gebruikt om de relatie met de klant 
te onderhouden, denk hierbij aan een presentje bij verjaardagen. 

 
Into Motion heeft het recht op de verwerking van de persoonsgegevens op basis van de 
volgende grondslagen: 

• Toestemming van betrokken persoon/bedrijf. 
• Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. 

( Personal Training, Offertes, Facturen) 
• Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting 

(belastingaangifte) 
 

Artikel 2. Ontvanger persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden ontvangen door Into Motion. Zij delen deze persoonsgegevens 
niet onnodig met derden. De persoonsgegevens worden enkel gedeeld wanneer dit 
noodzakelijk is om de overeenkomst te behalen en wanneer er toestemming is gegeven. 
Tevens zal het gebruikt worden voor de Belastingdienst in het geval van belastingaangifte. 

 
Artikel 3. Doorgeven persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden door Into Motion niet doorgegeven aan een bedrijf buiten de 
EU of een internationale organisatie. 

 
Artikel 4. Bewaartermijn gegevens 
De persoonsgegevens worden door Into Motion bewaard zolang deze de opdracht heeft van 
de klant om de overeenkomst voort te zetten. Into Motion bewaart uw persoonsgegevens niet 
langer dan strikt noodzakelijk is. Wanneer er sprake is van verbreking van de overeenkomst 
worden de gegevens volgens de wettelijke bewaarplicht 7 jaar bewaard. Na deze termijn zal 
Into Motion de persoonsgegevens verwijderen van de data en documenten. 

mailto:70info@in-to-motion.nl65791045
mailto:70info@in-to-motion.nl65791045
mailto:70info@in-to-motion.nl65791045
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Artikel 5. Rechten van betrokkenen 
De klant heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heeft de klant ook het recht om de eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de 
persoonsgegevens. De klant heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat klant bij Into Motion een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover 
wordt beschikt naar de klant zelf of een ander, te sturen. De klant kan een verzoek indienen 
van inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van de 
verwijdering sturen naar info@in-to-motion.nl. Into Motion zal maximaal binnen vier weken 
reageren op het verzoek van de klant. Into Motion wil de klant er tevens op wijzen dat er de 
mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

 
Artikel 6. Geautomatiseerde besluitvorming 
Into Motion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 
die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft besluiten die worden genomen 
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 
Into Motion is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruiken van de persoonsgegevens 
door automatisering van de gegevens. 

 
Artikel 7. Cookies, of vergelijkbare technieken 
Into Motion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Into Motion gebruikt alleen 
gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt door personen die onze website 
bezoeken. Deze informatie wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen en is slechts 
toegankelijk voor een aantal personen. Verkregen informatie wordt niet aan derden 
verhuurd of verkocht. 
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