Privacyverklaring Loopfirma
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat
zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze
verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u
heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan
gerust per e-mail aan: info@loopfirma.nl.
Persoonsgegevens die Loopfirma verwerkt
Loopfirma verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Foto’s en filmpjes met herkenbare personen. Hiervoor vragen wij expliciet toestemming.
• Bankgegevens
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Loopfirma verwerkt geen gegevens over gezondheid tenzij u die actief verstrekt (bijvoorbeeld
in correspondentie, mondeling of telefonisch) omdat u deze gegevens relevant acht voor
onze dienstverlening.
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van
uw ouder of voogd te overleggen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons
op via info@loopfirma.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Waarom Loopfirma gegevens nodig heeft
Loopfirma verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Om onze diensten aan u te leveren
• Om u te kunnen bellen en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te informeren indien
dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Voor het verzenden van onze nieuwsbrief
• Voor het afhandelen van uw betaling
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze belastingaangifte.
Hoe lang Loopfirma gegevens bewaart
Loopfirma zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Gegevens worden niet langer dan twee jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard
en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke verplichting).
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u
tot stand komt.
Delen met anderen
Loopfirma verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Loopfirma verkoopt uw gegevens niet aan derden.
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Met bedrijven/organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Loopfirma blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Loopfirma worden anonieme bezoekgegevens bijgehouden om daarmee
de werking van de website te verbeteren. U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te
voeren via het contactformulier op deze website. Deze gegevens worden gebruikt om u te
voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd en worden niet gedeeld met derden.
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van
toepassing op de websites van Loopfirma. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid
hanteren. Loopfirma raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de
betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@loopfirma.nl. Loopfirma zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging
Loopfirma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Loopfirma
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loopfirma op via info@loopfirma.nl.
Loopfirma is als volgt te bereiken:
Postadres: Mussenberg 64, 6005 LG Weert
Vestigingsadres: Mussenberg 64, 6005 LG Weert
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 141.10511
Telefoon: 0495-548230 of 06-23042276
E-mailadres: info@loopfirma.nl
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