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PRIVACYVERKLARING CARE4LIJF 

1. Inleiding Privacyverklaring  

Care4Lijf verwerkt verschillende soorten gegevens van u. Deze privacyverklaring en het daarin 
beschreven beleid is van toepassing op deze verwerking van gegevens indien u een natuurlijk 
persoon bent en deze gegevens direct of indirect naar u herleiden (“persoonsgegevens”).  

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de volgende onderwerpen:  

Inleiding Privacyverklaring ............................................................................................................1 
Contact...........................................................................................................................................1 
Verkrijgen van persoonsgegevens ................................................................................................ 2 
Doeleinden verwerking..................................................................................................................2  
Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn ................................................................................3 
Cookies...........................................................................................................................................3 
Veiligheid en bescherming persoonsgegevens ..............................................................................4        
Uw rechten ....................................................................................................................................4 
Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid.................................................................5  

 

2. Contact  

Care4Lijf is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze 
privacyverklaring omschreven. Care4Lijf is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het 
nummer 77225570. De praktijk Care4Lijf is gevestigd op Steenloper 3, 4872CV in Etten-Leur 

Als u contact contact met Care4Lijf wilt opnemen omtrent deze privacyverklaring en het 
privacybeleid, dan kunt u dit doen via de onderstaande contactgegevens:  

Emailadres: care4lijf@ziggo.nl 
Telefoonnummer: 06-17595395 
Adres: Steenloper 3, 4872CV in Etten-Leur 
Website: www.care4lijf.nl 

Indien u contact met Care4Lijf hebt opgenomen met een verzoek, dan zal u zo snel mogelijk een 
bevestiging van uw verzoek ontvangen en informatie of en op welke wijze aan uw verzoek gehoor 
gegeven kan worden.  
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3. Verkrijgen van persoonsgegevens  

Bezoek website  

Indien u de website bezoekt dan kunnen servers van Care4Lijf bepaalde persoonsgegevens 
vastleggen. Dit wordt gedaan doormiddel van cookies. In paragraaf 6 vindt u hier meer over. 

Contact  

Indien u contact met Care4Lijf opneemt via e-mail, telefoon, een contactformulier op de website, 
post of een andere communicatievorm, dan slaat Care4Lijf de daarbij verstrekte persoonsgegevens 
op, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres, de gewenste aanhef, 
adres, leeftijd, en in sommige gevallen de naam van de organisatie, BTW-nummer en KvK-nummer.  

Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief  

Indien u zich aanmeldt voor een mailinglijst of nieuwsbrief van Care4Lijf, dan wordt uw e-mailadres 
opgeslagen en toegevoegd aan de lijst van contacten die e-mailberichten kunnen ontvangen met 
commerciële of promotionele doeleinden en met informatie over diensten uit ons aanbod waar u 
mogelijk geïnteresseerd in bent. Uw e-mailadres kan ook worden toegevoegd aan deze lijst indien u 
daarvoor toestemming heeft gegeven en nadat u diensten heeft afgenomen van Care4Lijf.  

Als u geen commerciële informatie (meer) wilt ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden 
gebruikt voor directe marketing doeleinden, dan kunt u dit bij Care4Lijf aangeven. Dat kan door 
contact op te nemen via de bovenstaande contactgegevens (paragraaf 2 van deze Privacyverklaring).  

Afnemen van diensten  

Bij geplande diensten bij Care4Lijf verstrekt u (tijdens een intakegesprek) in ieder geval de volgende 
persoonsgegevens: voor- en achternaam en telefoonnummer. U kan ook gevraagd worden om uw 
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s, (factuur)adresgegevens en 
sportachtergrond. Indien u een organisatie vertegenwoordigd verstrekt u tevens: naam van de 
organisatie, BTW-nummer en KvK-nummer.  

Optioneel worden er door u gegevens verstrekt over uw karaktereigenschappen en uw         
voedings-/leefstijlpatroon en relevante omgevingsfactoren.  

 

4. Doeleinden en grondslagen verwerking  

Care4Lijf gebruikt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor het volgende: 

-	Klantencontact en –ondersteuning: om contact met u te kunnen leggen en het contact te 
onderhouden, uw vragen te beantwoorden, u te kunnen identificeren en op maat van dienst te 
kunnen zijn;  

-		Uitvoeren overeenkomst en ondersteuning: bij het uitvoeren van overeenkomsten en verwerken 
van bestellingen voor onze producten en diensten, het verwerken van betalingen, factureren, het 
verzorgen een op de persoon (en zijn fysieke toestand, persoonlijke voorkeuren) aangepaste 
dienstlening;  
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-		Dienstondersteuning en –verbetering;  

-		Monitoren van het gebruik van de website;  

-		Voldoen aan wettelijke verplichtingen; Care4Lijf is in bepaalde gevallen verplicht om 
persoonsgegevens te verstrekken aan de belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna 
tevens: “AP”) en andere van overheidsinstanties;  

-		Administratieve communicatie: bijvoorbeeld ten behoeve van het beantwoorden van vragen en 
verzoeken;  

-		Reclame/nieuwsbrieven: om u informatie te geven over andere diensten uit ons aanbod waar u 
mogelijk geïnteresseerd in bent. Indien u geen bestaande klant bent van Care4Lijf wordt dit slechts 
gedaan indien u hier toestemming voor heeft gegeven, al dan niet door aanmelding voor de 
mailinglijst of nieuwsbrief;  

-		Informeren over wijzigingen: om u te informeren over wijzigingen in onze prestaties;  

De verwerkingen vinden plaats op basis van de volgende grondslagen:  

-		door u verkregen toestemming voor verwerking;  

-		het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten en het laten 
uitvoeren van accountantscontroles;  

5. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn  

Care4Lijf kan, al dan niet op uw verzoek, uw persoonsgegevens verwijderen. Care4Lijf zal dan nog 
wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten 
en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving.  

Care4Lijf bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd 
in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring of gedurende de termijnen van wettelijke bewaarplichten.  

Indien u of de organisatie die u vertegenwoordigd klant of leverancier van Care4Lijf is, worden uw 
persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang de relatie tussen u of uw organisatie en Care4Lijf 
bestaat. In ieder geval worden uw persoonsgegevens door Care4Lijf verwijderd, indien de relatie 
tussen u of uw organisatie en Care4Lijf zeven jaar inactief is geweest.  

6. Cookies  

Care4Lijf gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om de diensten en functionaliteit op de site 
mogelijk te maken en om uw interactie met onze dienst te begrijpen. Door op 'Accepteren' te 
klikken, ga je akkoord met ons gebruik van dergelijke technologieën voor marketing en analyse. 

Essentiële cookies 

Deze cookies maken kernfunctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en 
netwerkbeheer. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. 

Functionele cookies  
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Care4Lijf gebruikt onder meer cookies met een puur technische functionaliteit, dit zijn functionele 
cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te 
laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  

Analytische cookies 

Care4Lijf plaatst ook cookies die uw surfgedrag bijhouden, dit zijn analytische cookies. Deze cookies 
helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere 
algehele analyses uit te voeren. 

Hyperlinks  

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor 
uw gemak verstrekt. Care4Lijf heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk 
of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Ook is Care4Lijf niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit dat deze websites voorzien zijn of worden van 
schadelijke programmatuur. Care4Lijf is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard 
ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.  

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat.  

U kunt voorkomen dat uw browser cookies opslaat door de instellingen van uw browser te wijzigen. 
Graag attendeert Care4Lijf u erop, dat u dan mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt 
gebruiken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 
browser verwijderen.  

7. Veiligheid en bescherming persoonsgegevens  

Care4Lijf heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

 

8. Uw rechten  

U heeft het recht Care4Lijf te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of wissing van uw 
persoonsgegevens. Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de 
verwerking bezwaar te maken. U dient uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat 
Care4Lijf zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.  

U hebt te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in 
te trekken. Een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking 
niet aan.  

Zo snel mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Care4Lijf het gebruik van uw gegevens 
voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig 
verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of 
wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren 
of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.  
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Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 2 
van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen. Ook bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen omtrent de verwerking 
van persoonsgegevens door Care4Lijf.  

Samengevat: indien u vragen heeft over de gegevensverwerking of –bescherming, indien u gebruik 
wilt maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonsgegevens, of indien u een klacht 
heeft, kunt u contact opnemen met Care4Lijf via de contactgegevens welke staan vermeld in 
paragraaf 2 van deze Privacyverklaring.  

9. Wijzigen van de privacyverklaring en het privacybeleid  

Care4Lijf behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring en het privacybeleid aan te passen.  

De meest recente privacyverklaring vindt u op de website: www.care4lijf.nl . Care4Lijf adviseert u 
regelmatig op de website te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd.  

Indien Care4Lijf wijzigingen aanbrengt in de privacyverklaring, zal zij zorgen voor een opvallende 
kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of andere berichtgeving indien u een bestaande klant bent of u 
zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief.  

 


