
Privacyverklaring  

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 21-11-2021. 

 

Dit is de privacyverklaring van Healthy Inspirations. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons 

aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

 

Contact met ons 

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Als u contact met ons opneemt verwerken wij 

hiervoor de volgende gegevens: 

1. Naam 

2. Contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) 

3. Overige persoonsgegevens door u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in een formulier op de website, 

in correspondentie of telefonisch  

Deze gegevens verwerken wij omdat u hebt aangegeven om contact met u op te nemen (toestemming). 

Wij bewaren deze informatie maximaal 1 jaar.  

 

Winacties 

Via onze website kunt u meedoen aan een winactie. Als u deelneemt aan de winactie dan verwerken wij 

hiervoor de volgende gegevens: 

1. Naam 

2. Contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) 

3. Overige persoonsgegevens door u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in een formulier op de website  

Deze gegevens verwerken wij omdat u heeft aangegeven mee te willen doen aan de winactie (toestemming). 

Wij hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen als u een prijs heeft gewonnen. 

Wij bewaren deze informatie maximaal 1 jaar. 

 

Nieuwsbrief 

Wij versturen periodiek een digitale nieuwsbrief per e-mail waarvoor u zich kunt aanmelden. Als u zich 

aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan registreren wij hiervoor de volgende gegevens: 

1. Voornaam 

2. E-mailadres 

Deze gegevens verwerken wij omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen (toestemming). 

Wij bewaren deze informatie totdat u zicht afmeldt voor de nieuwsbrief. 

Elke nieuwsbrief bevat pixels. Met deze pixels kunnen wij bijhouden of de inhoud van de nieuwsbrieven goed 

wordt weergegeven en krijgen wij inzicht in de lees-statistieken. Op basis van deze informatie kunnen wij onze 

e-mails en nieuwsbrieven verbeteren  

 

Betaalde en onbetaalde diensten 

Op het moment  dat u onze website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens door ons verwerkt. Naast het 

bezoeken en raadplegen van de website kunt u ook andere diensten afnemen van Healthy Inspirations. Dit 

kunnen betaalde en onbetaalde diensten zijn. Wanneer u een dienst van ons afneemt anders dan het bezoeken 

en raadplegen van onze website, verwerken wij de volgens gegevens: 

1. Naam 

2. Adres 

3. Contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) 

4. Betalingsgegevens indien er sprake is van een betaalde dienst 

5. Overige persoonsgegevens door u actief aan ons verstrekt 

Deze gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en Healthy Inspirations.  

Wij bewaren de gegevens maximaal 7 jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd.  



 

Verstrekking aan derden 

Healthy Inspirations verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend als dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, als wij daarvoor toestemming van u hebben 

gekregen, wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partijen verwerken uw gegevens in onze opdracht, onder een 

gedeelde verantwoordelijkheid met ons of onder hun eigen zelfstandige verantwoordelijkheid. We werken 

samen met de volgende partijen: 

1. Partners die via de website hun producten en/of diensten aanbieden 

2. Externe (ICT)-dienstverleners 

3. Betaaldienstverleners 

4. Social media aanbieders 

 

Partners 

Healthy Inspirations werkt samen met partners. Voor het uitvoeren van de overeenkomst met partners (of te 

om te komen tot een overeenkomst) worden door Healthy Inspirations gegevens vastgelegd. Het betreft de 

volgende (zakelijke) gegevens: 

1. Naam 

2. Adres 

3. Contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer) 

4. KvK nummer 

5. BTW nummer 

6. Bankrekeningnummer 

7. Contactpersoon 

8. Overige gegevens partners actief aan ons verstrekken 

Deze gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen de partner en Healthy 

Inspirations. Wij bewaren de gegevens maximaal 7 jaar nadat de partner het abonnement heeft opgezegd.  

 

Social media buttons 

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en 

om content te delen binnen het betreffende platform. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die 

afkomstig zijn van de betreffende social media netwerken. In de privacyverklaring kunt u nagaan hoe zij 

omgaan met uw persoonsgegevens.  

1. Facebook:  privacyverklaring 

2. Instagram:  privacyverklaring 

3. LinkedIn: privacyverklaring 

4. Pinterest: privacyverklaring 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Healthy Inspirations neemt geen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen door 

middel van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healthy 

Inspirations) tussen zit. 

 

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 Healthy Inspirations.  Ook heeft u het recht op 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/155833707900388
https://nl.linkedin.com/legal/privacy-policy?
https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy


gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens 

waarover wij 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 een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 

naar privacy@healthyinspirations.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek 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 uiterlijk binnen vier 

weken op uw verzoek.  

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Healthy Inspirations 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 aanwijzingen zijn van misbruik, neem 

dan contact met ons op via privacy@healthyinspirations.nl. 

 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze 

website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier 

met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens 

van deze websites gebruik te maken. 

 

Contact 

Voor vragen over de privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

 

Healthy Inspirations 

Noorderplassenweg 138 

1316 VV Almere 

e-mailadres: privacy@healtyinspirations.nl 
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