Privacy- en cookiestatement FitToWorX
Beleid
Dit Privacy- en cookiestatement is van FitToWorX B.V., gevestigd te 4611WB Bergen op Zoom,
Blokstallen 2b, KvK-nummer: 80287492, (hierna: “FitToWorX”). In dit Privacy- en cookiestatement
wordt uiteengezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we cookies gebruiken.
FitToWorX (hierna ook: “ons” of “wij”) respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, de
gebruikers van het platform en degenen die diensten van FitToWorX afnemen en gaat daarom uiterst
zorgvuldig met persoonsgegevens om. FitToWorX doet dat in overeenstemming is met de bepalingen
uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Verzameling persoonsgegevens
FitToWorX kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de
eerste plaats kunt u persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via onze website, via contact met onze
medewerkers of anderszins. Daarnaast kan FitToWorX uw persoonsgegevens hebben verkregen van
derden waarmee zij bedrijfsmatig samenwerkt om de beoogde dienstverlening te kunnen realiseren.
Persoonsgegevens die wij (onder meer maar niet uitsluitend) verzamelen zijn:
• persoonsgebonden informatie zoals naam, adresgegevens, woonplaats, leeftijd, contactgegevens,
gegevens uit het handelsregister, uw BTW-nummer, identificatiegegevens, profielfoto’s, bank- en
betaalgegevens, gegevens over verzekeringen, facturen, andere informatie die u plaatst op ons
platform en de communicatie tussen u en ons;
• informatie over uw gebruik van ons platform, zoals voorkeuren voor opdrachten,
opdrachtgeschiedenis, aanmeldings- en annuleringsgeschiedenis, gewerkte uren, beoordelingen,
betalingen, opdrachtovereenkomsten, opdrachtlocaties en zoekgeschiedenis.
Gronden / doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van:
• noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst;
• noodzakelijkheid voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
• noodzakelijkheid voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen; en/of
• uw toestemming.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, waaronder tevens
gerechtvaardigde belangen:
• het verlenen van toegang tot de website en het aanbieden van functionaliteiten, diensten en
services via de website en het platform;
• het aanmaken van een account;
• het controleren van toegang tot uw account;
• het bieden van de mogelijkheid tot het aanbieden en aanvaarden van opdrachten (waar FitToWorX
geen partij bij is) via het platform;
• Identiteitscontrole (onder meer) aan de hand van uw ID/paspoort en controle of u gerechtigd bent
om in Nederland te werken;
• afhandeling van verzoeken en andersoortige communicatie via onze website of anderszins;
• sluiten van overeenkomsten met FitToWorX zoals de gebruikersovereenkomst;
• uitvoering van overeenkomsten en het factureren van vergoedingen en afgenomen diensten;
• het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
• het versturen van nieuwsbrieven; en/of
• nakoming van wettelijke verplichtingen.
Identiteit
Bij identiteitscontrole kunnen wij u (ook) verzoeken om een kopie van uw identiteitsbewijs toe te
zenden. Van de identiteitsdocumenten zal nimmer de pasfoto of een BSN worden bewaard en na de
verwerking worden die gegevens uit onze systemen verwijderd en ook niet op andere wijze op
geslagen. Een kopie van uw identiteitsbewijs (zonder foto en BSN) kunnen wij bewaren.
Doorgeven van persoonsgegevens
FitToWorX is zeer terughoudend in het ter beschikking stellen van uw persoonsgegevens aan derden.
Dat kunnen wij doen aan partijen die betrokken zijn bij het ten uitvoer brengen van de

gebruiksovereenkomst, bij bevestiging van beschikbaarheid voor opdrachten en de totstandkoming
van een opdrachtovereenkomst en bij controle van en/of onderzoek naar correcte nakoming van
verplichtingen of frauduleuze handelingen.
FitToWorX kan uw persoonsgegevens ook uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen ten
behoeve van de verwezenlijking van de doeleinden voor de verwerking zoals genoemd in dit Privacyen cookiestatement. Deze ondernemingen zijn in ieder geval gevestigd in Nederland, maar kunnen ook
zijn gevestigd in andere landen van Europese Economische Ruimte.
FitToWorX bewaart uw persoonsgegevens op servers die zich bevinden in Nederland.
Als FitToWorX voornemens is om uw persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese
Economische Ruimte, zal FitToWorX nagaan of er voor het betreffende land een adequaatheidsbesluit
van de Europese Commissie bestaat dan wel of er passende waarborgen zijn getroffen. Als dat niet zo
is zal FitToWorX uw persoonsgegevens niet naar die landen doorzenden.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit Privacy- en
cookiestatement zijn beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.
Beveiliging
FitToWorX gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en draagt tezamen met eventuele
verwerkers zorg voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Op deze
wijze handhaven wij een beveiligingsniveau dat voldoende is om ongeoorloofde toegang tot,
aanpassing, openbaarmaking of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Links van derden
De website van FitToWorX kan links naar websites van derden bevatten. Deze Privacy- en
cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden en wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw
persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan kennis te nemen van de privacy verklaringen van alle
andere websites die u bezoekt.
Uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
U heeft het recht om ons zonder kosten om inzage in, correctie en verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u zonder kosten bezwaar maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens. Ook heeft u heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft
verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en (machine)leesbare vorm te verkrijgen en aan een
andere partij over te dragen.
Verzoeken als hiervoor bedoeld kunnen worden ingediend door een brief te sturen naar FitToWorX,
4611WB Bergen op Zoom, Blokstallen 2b, of per e-mail naar privacy@FitToWorX.nl. Wanneer wij geen
gevolg geven aan een verzoek als hiervoor bedoeld en, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep bij de rechter in te stellen.
Intrekken toestemming
U heeft het recht uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te
trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op
basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw
computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van onze website en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van onze
website. Daarnaast gebruiken wij cookies om het gebruik van de website te analyseren en te
verbeteren.
U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. De exacte procedure verschilt echter per
browser. Wij raden u ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van uw browser te
gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen. Als u cookies uitschakelt kan de website

mogelijk niet meer optimaal werken en zijn bepaalde functies van onze website mogelijk niet meer te
gebruiken.
Wijzigingen
Wij kunnen te allen tijde en zonder nadere kennisgeving dit Privacy- en cookiestatement wijzigen. Wij
raden u daarom aan om van tijd tot tijd dit Privacy- en cookiestatement te raadplegen, zodat u bekend
bent met eventuele wijzigingen daarin.
Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit Privacy- en
cookiestatement, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie dan wel ons dit laten
weten door een brief te sturen naar FitToWorX, 4611WB Bergen op Zoom, Blokstallen 2b, op per
e-mail naar privacy@FitToWorX.nl.
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