
 

 
 

Privacyverklaring Voeding & Fit 
 
In deze privacyverklaring lees je mijn gegevens, welke persoonsgegevens door Voeding & 
Fit worden verwerkt, met welk doel deze worden gebruikt, wat de bewaartermijn is van deze 
persoonsgegevens, het cookiebeleid, privacy rechten en de beveiliging van jouw 
persoonsgegevens. 
 
Voeding & Fit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Mijn gegevens 
Voeding & Fit 
Lianne Wikkerink-Ketelaars 
Postadres: Laan 1948 nr. 24, 6711 PA EDE 
06 39 37 43 88 
info@voedingenfit.nl 
 
Verwerking persoonsgegevens 
Voeding & Fit verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn 
begeleiding en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een 
overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Burgerservicenummer (BSN) 
- Verzekeringsnummer 
 
Doel verwerking persoonsgegevens 
Voeding & Fit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het maken van een persoonlijk en op maat gemaakt voedings- en beweegadvies. 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren. 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Voeding & Fit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende 
bewaartermijnen: 
- Ik bewaar jouw gegevens digitaal voor de duur van maximaal 2 jaar. De gegevens worden 
geanonimiseerd bewaard. 
- De gegevens die ik gebruik om te antwoorden op een bericht dat jij aan mij hebt gestuurd 
middels het contactformulier op www.voedingenfit.nl worden binnen 1 jaar na de laatste 
correspondentie met jou verwijderd. 
- Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd. 
 
Cookiebeleid 
Voeding & Fit gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De analytische cookies 
maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.  
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Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen. 
 
Privacy rechten 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Voeding & Fit en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij 
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computer-
bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek 
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw 
persoonsgegevens sturen naar info@voedingenfit.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw 
verzoek. 
 
Voor meer informatie over persoonsgegevens en jouw rechten verwijs ik naar de website van 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Voeding & Fit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 06 39 37 43 88 of 
e-mail naar info@voedingenfit.nl. 


