Privacybeleid myvitacheck.be
Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Springbok Coaching
Eigenaar contact-e-mailadres: info@springbokcoaching.be

Welke gegevens verzamelen we over jou en waarom?
We verzamelen jouw gegevens om ervoor te zorgen dat we jouw inschrijving voor een door
Springbok coaching georganiseerde activiteit praktisch verder kunnen afhandelen
(bevestiging van jouw inschrijving via e-mail, herinnering aan een door jou geplande
activiteit…) en jou na de activiteit verdere opvolgingscontent via e-mail kunnen sturen.
Daarnaast zullen we in functie van contractueel gemaakte afspraken met onze klant (jouw
werkgever) rapporteren over de dagelijkse vooruitgang van inschrijvingen op
niet-geïndividualiseerde basis.
We houden jouw voornaam en naam, je e-mailadres, voorkeurstaal en het bedrijf waarvoor
je werkt bij, in sommige gevallen ook de afdeling waarvoor je werkt en de optionele
commentaar, mocht je die bij inschrijving zelf hebben meegegeven. Daarnaast weten we
ook voor welke activiteit (dag, locatie en tijdstip) je hebt ingeschreven. Wanneer je na een
activiteit extra vragen aan je coach hebt gesteld, houden we die bij. Wanneer je reageert op
een van de opvolgingsmails die we jou verstuurden, dan kunnen we die gegevens gebruiken
om eventuele technische problemen op te volgen (bvb wanneer e-mails niet aankomen) of
wanneer we rapportage op bedrijfsniveau zouden tonen.
De gegevens van jouw bezoek aan myvitacheck.be worden geanonimiseerd opgeslagen om
de correcte werking van myvitacheck.be te kunnen opvolgen en rapportage te bouwen rond
websitebezoek. Bij je bezoek aan myvitacheck.be melden we jou dat we enkele cookies
gebruiken om het technisch correct functioneren van de website te garanderen. Door de
website te gebruiken, ga je daarmee akkoord. We bewaren de gegevens van jouw
surfsessie op myvitacheck.be in sessiecookies tot je jouw browser afsluit of in permanente
cookies tot 30 dagen na je surfsessie of tot je deze zelf verwijderd. De gegevens met
betrekking tot je inschrijving voor een activiteit worden gedurende 2 jaar na je inschrijving
bewaard.
Om internetverkeer te volgen en te analyseren, maken we gebruik van Google Analytics,
aangeboden door Google LLC, verwerkingslocatie VS. Voor het verzamelen van
e-mailadressen en verzenden van berichten maken we gebruik van Mailchimp, een dienst
die wordt aangeboden voor The Rocket Science Group LLC, verwerkingslocatie VS.
myvitacheck.be wordt gehost door one.com, verwerkingslocatie Denemarken.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Jouw gegevens zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van Springbok Coaching die
daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben, voor een account-contact binnen

jouw werkgever in functie van operationele opvolging van de inschrijvingen en voor
technische onderaannemers van Springbok Coaching in functie van het correct technisch
functioneren van myvitacheck.be.
Wanneer derde partijen worden ingeschakeld in technische ondersteuning, dan worden
deze streng gecontroleerd om er zeker van te zijn dat je privacy beschermd blijft.

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens en het gebruik dat wij van jouw
persoonsgegevens maken in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Voor
zover de verwerking ervan gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je
over het recht om die toestemming in te trekken.
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan Springbok Coaching
per aangetekend schrijven naar: Springbok Coaching, Ghelamco arena (Meeting district, 4th
floor, Goosebumps office), Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus 41 - 9000 Gent.
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 1000
Brussel of via commission@privacycommission.be.
Je bent altijd welkom met vragen. Heb je na het lezen van dit privacybeleid nog vragen, dan
kan je steeds bij ons terecht. We proberen je dan zo snel mogelijk te helpen. Door het
verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van ons
privacy beleid en ga je er uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

