PRIVACY VERKLARING

InspanningLoont respecteert uw privacy
InspanningLoont respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze verklaring
staat hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, welke rechten u heeft en hoe u uw persoonlijke
gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen, conform de algemene verordening persoonsgegevens (AVG).
InspanningLoont is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van onze privacy verklaring of algemene voorwaarden hier vragen over heeft, neem
telefonisch: 06-47054198 of per mail: reacties@inspanningloont.nl contact op.
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens en uw rechten hieromtrent, kijk op
de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Artikel 1 – Wettelijke bepaling
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is de beheerder van de website
www.inspanningloont.nl: gevestigd Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht, KvK nummer: 69750157.

Artikel 2 – Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Om u goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk dat wij over uw persoonsgegevens kunnen
beschikken. De volgende persoonsgegevens verzamelen wij:
Bij de aanvraag van een inspanningstest of sportmedische keuring:
- NAW gegevens
- Contactgegevens: email en telefoonnummer
- Geslacht
- Geboortedatum
- Biometrische gegevens (lengte, gewicht)
- Gegevens om uw gezondheidsrisico’s, en kans op (aangeboren) hartaandoeningen in te schatten, conform
de sportmedische richtlijn (VSG) afgeleid van de Lausanne Screening en Leuven Screening. Zie
https://www.sportgeneeskunde.com om deze richtlijnen te bekijken.
- Vragen die direct gaan over de dienstverlening (bijv: wilt u de test op uw eigen fiets afnemen?)
- Medische testgegevens (verkregen tijdens de inspanningstest)
- Foto van u tijdens inspanningstest. U wordt hier uitdrukkelijk om gevraagd, kunt dit weigeren en wordt
alleen voor uw persoonlijke testverslag gebruikt.
- Bankgegevens (alleen bij aanvraag van een doorlopende dienst zoals trainingsbegeleiding)
Bovenstaande gegevens worden niet gedeeld met derden. Uitzondering hierop zijn de dienstdoende sportarts
en arts-assistent van het Sportmedisch adviescentrum Utrecht (SMA Utrecht). Zij hebben bovenstaande
gegevens nodig om een sportmedisch onderzoek te kunnen uitvoeren.
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De op de vorige pagina in artikel 2 genoemde gegevens worden alleen gebruikt om:
- een afspraak met u in te kunnen plannen,
- onze dienstverlening uit te kunnen voeren/u de best passende test aan te bieden.
- wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen (hier kunt u apart toestemming voor geven)
- Administratieve handelingen uit te kunnen voeren (voor het versturen van een factuur)
- Uw testgegevens te kunnen interpreteren (met de juiste referentiewaarden)
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor minimaal 15 jaar conform de wettelijke bewaartermijn voor
medische gegevens.

Artikel 3 – Verstrekking van gegevens aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen worden gebruikt voor de in artikel 2 genoemde doeleinden. Wij
maken gebruik van de volgende derde partijen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren:
- SMA Utrecht voor de samenwerking bij sportmedische onderzoeken.
- Vimexx voor het verzorgen van een internetomgeving (webhosting).
- SuperSaas voor het online agendasysteem en intakevragen voor inspanningstests.
- Jorrt voor de administratie en versturen van nota’s.
- TrainingPeaks bij trainingsbegeleiding, voor het inzien van uw trainingsdata.
- Zorgmail voor interne uitwisseling van patiënt/clientgegevens tussen InspanningLoont en SMA Utrecht
InspanningLoont is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van bovengenoemde partijen. Kijk voor
de privacy policy van ovengenoemde partijen op hun website op klik hiervoor op bovenstaande links.

Artikel 4 - Beveiliging van uw gegevens
Samen met SMA Utrecht hebben wij de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen:
- Alle personen die namens InspanningLoont kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan
een geheimhoudingsplicht.
- Email met uw medische testgegevens wordt uitsluitend verstuurd via een extra beveiligde mail (via
Zorgmail)
- Testgegevens worden opgeslagen op een SSL en wachtwoord beveiligde server en historische gegevens
(ouder dan 1 jaar) worden extra beveiligd (in een versleutelde map)
- Voor al onze ICT systemen gebruiken wij gebruikersnamen en wachtwoorden
- Bij het delen van testgegevens met collega’s of stagiairs worden naam en geboortedatum afgeschermd
zodat de gegevens nooit persoonlijk te herleiden zijn.
- Wij maken back-ups van onze testgegevens op een fysieke harde schijf om deze te kunnen herstellen bij
technische incidenten.

Artikel 5 - Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, bewerking of verwijdering van de persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de
door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere
partij. Vernietiging van uw gegevens is mogelijk op schriftelijk verzoek. Neem hiervoor contact op met
reacties@inspanningloont.nl.
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Artikel 6 - Cookies
Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan www.inspanningloont.nl op de harde schijf van uw
computer geplaatst wordt. Wij gebruiken enkel functionele cookies om het gebruik van de website mogelijk
te maken. Analytische cookies voor bijvoorbeeld reclame of marketingdoeleinden gebruiken wij niet.
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van derden op uw harde schijf (zoals trackers)
geplaatst worden. InspanningLoont is niet aansprakelijk voor het gebruik van cookies van derden. Kijk op de
website van de autoriteit persoonsgegevens voor aanvullende informatie over cookies, uw rechten hierin en
bijvoorbeeld het verwijderen of blokkeren van cookies en trackers.

Artikel 7 – Klachten
Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens of over onze dienstverlening dan kunt u
het best direct contact met ons opnemen: reacties@inspanningloont.nl. Komen wij er samen niet uit, dan
kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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