
 
 

 
 
 
Privacyverklaring Grip op je eetgedrag 
 
 
Grip op je eetgedrag verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van haar dienstverlening, omdat u deze 
gegevens aan haar verstrekt middels een contactformulier op de website van Grip op je eetgedrag of omdat u zich heeft 
aangemeld voor de nieuwsbrieven van Grip op je eetgedrag. 
 
Grip op je eetgedrag acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden 
dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  
 
Grip op je eetgedrag houdt zich hierbij aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit 
betekent oa dat Grip op je eetgedrag: 
 

• Duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt; 
• Uitdrukkelijk toestemming vraagt om persoonlijke gegevens te verwerken; 
• Uw recht respecteert om uw op elk moment uit te schrijven voor de nieuwsbrieven; 
• Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te 

verwijderen. 
 
Persoonsgegevens die Grip op je eetgedrag verwerkt: 

• Voornaam 
• Achternaam (alleen wanneer u een dienst afneemt) 
• Geboortedatum (alleen wanneer u een dienst afneemt) 
• Adresgegevens (alleen wanneer u een dienst afneemt) 
• Telefoonnummer (alleen wanneer u een dienst afneemt) 
• E-mailadres 
• Ziektekostenverzekering + relatienummer (alleen wanneer u een dienst afneemt) 
• Logboek consulten (alleen wanneer u een dienst afneemt) 

 
Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag: 
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

• Het versturen van de nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor heeft ingeschreven 
• Facturering van geleverde dienst(en) 
• Contact (telefonisch/ e-mail) 
• Verzamelen van relevante informatie t.b.v. het kunnen verstrekken van gedegen adviezen (bv gewicht en 

eetgewoonten). 
• Bijhouden voortgang en afspraken t.b.v. evaluatie/ bijstelling geleverde dienst(en). 

 
Bewaartermijn: 

• Facturen worden volgens wettelijke bewaartermijnen bewaard. 
• Logboek en adresgegevens worden na afronding van de dienstverlening 1 jaar bewaard, i.v.m. mogelijke 

nazorgbehoeften. 
• Mails worden na afronding van de dienstverlening direct verwijderd. 
• Contactformulier wordt verwijderd zodra telefonisch of mailcontact heeft plaatsgevonden. 

 
Delen met derden: 
Grip op je eetgedrag verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij op uw nadrukkelijke verzoek. 
Een uitzondering hierop betreft het delen van uw voornaam en e-mailadres met Mailchimp, wanneer u zich heeft aangemeld 
voor de nieuwsbrief. Voor verwerking van u gegevens door Mailchimp worden uw gegevens buiten de EU gebracht. Mailchimp 
is gevestigd in de Verenigde Staten. Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield zodat uitwisseling van gegevens 
op een veilige manier tot stand komt. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met privacy@mailchimp.com. 
Voor online aankopen maakt Grip op je eetgedrag gebruik van de diensten van Mollies als betaaldienstverlener. Uw 
betalingsgegevens worden in deze context gedeeld tussen Grip op je eetgedrag en Mollie. 
 
Beveiliging: 
Grip op je eetgedrag neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met 
persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in het privacybeleid van Grip op je eetgedrag. 
 
Rechten van betrokkenen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij Grip op je 
eetgedrag om langs te komen. Het is namelijk belangrijk dat u kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of 
verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. 
U heeft het recht zich op elk moment uit te schrijven van de nieuwsbrief. 
 
Contactgegevens: 
Als u vragen heeft over deze privacy-verklaring, neem dan contact op via info@gripopjeeetgedrag.nl. 
Aanvullende informatie over hoe Grip op je eetgedrag met persoonsgegevens omgaat kunt u vinden in haar privacy-beleid (op 
te vragen via info@gripopjeeetgedrag.nl) 
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Natuurlijke helpt Grip op je eetgedrag u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.  
U heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Grip op je eetgedrag 
De oude wereld 98 
2408TM Alphen aan den Rijn 
T: 06-21526455 
E: info@gripopjeeetgedrag.nl 
 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-07-2019 


