
AVG Privacy Verklaring 
Pilates Professionals of the Netherlands gaat zorgvuldig met de persoonlijke gegevens van 
de gebruikers van onze website om. 
Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informa9e die u ons verscha< vertrouwelijk wordt 
behandeld. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens 
(vanaf 25 mei 2018 AVG wetgeving) 
  

Welke gegevens? 
Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een formulier op 
onze website invult of wanneer u ons een bericht stuurt. Ook houden wij de bezoekgegevens 
van onze website bij. Wij registreren op welke manier onze website wordt bezocht en 
gebruikt en welke gegevens uw webbrowser meestuurt, zoals uw IP-adres, de duur van het 
bezoek, de pagina’s die zijn bekeken etc. 
  

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verplich9ngen die wij op grond van 
een overeenkomst met u hebben, om u informa9e te verstrekken over onze diensten 
waarvan wij denken dat u daar interesse in kunt hebben en om te antwoorden op uw vragen. 
Ook slaan wij uw persoonsgegevens op zodat wij u toegang kunnen verschaffen tot bepaalde 
onderdelen en mogelijkheden van onze website, om u op de hoogte te stellen van onze 
ac9viteiten op en via de website en om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op 
de beste en meest effec9eve wijze voor u en uw computer wordt gepresenteerd. 
  

Inzagerecht 
U mag zich met redelijke tussenpozen tot ons wenden via 
info@pilatesprofessionalsnetherlands.nl met het verzoek om opgave of er persoonsgegevens 
die betrekking hebben op u worden verwerkt. Wij zullen u schri<elijk binnen vier weken 
berichten of dit het geval is. Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, zullen 
wij u een overzicht sturen van de doeleinden van de verwerking, van de categorieën van 
gegevens waarop de verwerking betrekking hee<, alsmede van de ontvangers en informa9e 
over de herkomst van de gegevens. 
  

Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming                                                   
U mag ons verzoeken om verbetering of aanvulling, dan wel om verwijdering en vernie9ging 
van op u betrekking hebbende gegevens die feitelijk onjuist zijn, die voor de in dit reglement 
opgenomen doeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel die anderszins in 
strijd met een weQelijk voorschri< worden verwerkt. Wij zullen u onze beslissing op uw 
verzoek schri<elijk en gemo9veerd binnen vier weken meedelen. 
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Gebruik van cookies 
Pilates Professionals of the Netherlands gebruikt alleen technische en func9onele cookies, 
en analy9sche cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website op9maliseren. 
  
U kunt de cookies accepteren of weigeren. Hee< u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze 
later weer uitzeQen via de instellingen van uw browser. 
De cookies en de hieruit voortvloeiende data wordt beheerd door Google Inc (“Google”). 
Google kan deze informa9e aan derden verschaffen indien Google hiertoe weQelijk wordt 
verplicht, of voor zover derden de informa9e namens Google verwerken. Hierop hebben wij 
van Pilates Professionals of the Netherlands geen invloed. 
  
Aanpassen privacy reglement 
Dit privacy reglement kan van 9jd tot 9jd worden gewijzigd. Op onze website wordt al9jd de 
meest recente versie van het reglement gepubliceerd. 
  
Google AnalyDcs                                                                                                                                   
Pilates Professionals of the Netherlands maakt gebruik van Google Analy9cs om bij te 
houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effec9ef de Adwords-adverten9es bij 
Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informa9e wordt, met inbegrip van het 
adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers 
in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informa9e. U tre< ook 
het privacy beleid van Google Analy9cs hier aan. Google gebruikt deze informa9e om bij te 
houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pilates 
Professionals of the Netherlands te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informa9e 
over de effec9viteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informa9e aan 
derden verschaffen indien Google hiertoe weQelijk wordt verplicht, of voor zover deze 
derden de informa9e namens Google verwerken. Pilates Professionals of the Netherlands 
hee< hier geen invloed op. We hebben Google geen toestemming gegeven om via Pilates 
Professionals of the Netherlands verkregen Analy9cs-informa9e te gebruiken voor andere 
Google-diensten.


