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PRIVACYVERKLARING 

Het is prettig dat je vertrouwen hebt in de aangeboden diensten van Pit & 
Power. Er wordt veel waarde gehecht aan de bescherming van jouw 
persoonsgegevens. Er wordt zorggedragen dat onbevoegden geen toegang 
hebben tot jouw gegevens. Deze privacyverklaring geeft transparantie en 
helderheid hoe Pit & Power omgaat met jouw persoonsgegevens. 

Doel van de bewaren persoonsgegevens: 

Pit & Power verwerkt de persoonsgegevens 

• om jou van informatie te voorzien over trainingen en/of 
coachingstrajecten , zowel mondeling als op schrift. 

• om jou een advies te geven en/of offerteop te stellen. 
• om jou te bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening 

uit te kunnen voeren. 
• om jou na afgenomen diensten een factuur te kunnen sturen. 

Persoonsgegevens en bijzondere gegevens die verwerkt worden: 

Pit & Power verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt: 

• Voor- en achternaam 
• Voor- en achternaam (beide) ouder(s) /verzorger(s), indien klant jonger 

dan 18 jaar is. 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• E-mailadres 
• Woonadres/bedrijfsadres 
• Betaalgegevens 
• Hulpvraag 
• Bezochte workshops en/of trainingen 
• Verslaglegging (indien afgesproken) 
• Overige persoonsgegevens/ werknemersgegevens die je actief 

verstrekt bijvoorbeeld voor het kunnen aanmaken van een 
advies/offerte, in correspondentie en/of telefonisch. 
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Hoe persoonsgegevens beveiligd worden 

De gegevens worden op een beschermde computer, met wachtwoord 
bewaard. De gegevens (of deel daarvan) zullen vermeld zijn in het 
intakeformulier, de facturen en de verslaglegging. Deze documenten zijn ten 
alle tijde opvraagbaar voor de klant. 

Indien verslaglegging van toepassing is, wordt deze versleuteld verzonden 
i.v.m. privacy.  

Wanneer jonger dan 18, kunnen ouders en/of verzorgers dit opvragen. Er is 
dan wel toestemming nodig van hun kind.  

Pit & Power 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 
vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met mij opnemen met 
info@pit&power.nl o.v.v. privacy. 

Correspondentie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar Pit & Power verzendt, is het 
mogelijk dat deze berichten bewaard worden. 

Het kan zijn dat er naar persoonlijke gegevens gevraagd wordt, die relevant 
kunnen zijn voor de desbetreffende situatie. Dit maakt het mogelijk uw vragen 
te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden 
opgeslagen op eigen beveiligde servers van Pit & Power of die van een derde 
partij. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke 
gegevens. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Pit & Power bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De 
volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende 
persoonsgegevens: 

• gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna alleen in de 
financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

•  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Pit & Power deelt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien er sprake is van een 
bewerkersovereenkomst wordt op eenzelfde niveau gezorgd voor de 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pit & Power zal bij twijfel 
altijd om goedkeuring vragen. 
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Website 

De op de website opgenomen informatie is enkel voor algemeen gebruik en 
kan niet worden aangemerkt als advies. 
Door gebruik te maken van de website geeft u aan het privacy beleid te 
accepteren. Pit & Power respecteert de privacy van alle gebruikers van haar 
site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt 
behandeld. 

Rechten van betrokkenen 

Als eigenaar van jouw persoonsgegevens (betrokkenen) heb je volgens de 
privacywetgeving bepaalde rechten. Als je jouw gegevens wilt inzien, wijzigen 
of wilt laten verwijderen, dan kun je mailcontact opnemen en jouw verzoek 
kenbaar maken. Binnen vier weken wordt er contact met jou opgenomen. 
Voordat jij jouw persoonsgegevens kan inzien, wijzigen of verwijderen wordt 
er eerst gecontroleerd dat je echt om jouw eigen persoonsgegevens vraagt. 

a. recht op inzage: u kunt verzoeken om een opgave te krijgen van de 
persoonsgegevens die van jou verwerkt en beheerd worden. 

b. Recht op correctie: indien jouw persoonsgegevens foutief gebruik 
worden, kun jij vragen om correctie. 

c. Recht om ‘vergeten te worden’; je kunt een verzoek doen om jouw 
gegevens te laten verwijderen uit de bestanden van Pit & Power. 
Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen 
(bijvoorbeeld op basis van de archiefwet) 

d. Recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om jouw gegevens 
over te dragen aan een door jou aangegeven instantie. 

WIJZIGINGEN 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden 
op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, 
kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom 
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Pit & Power 

Heers 30 

5504 RG Veldhoven 

	


