
PRIVACY STATEMENT BEAR UP CROSSFIT 

In deze privacyverklaring zet Bear Up CrossFit uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u 
verkrijgen. Bear Up CrossFit voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit betekent dat 
uw gegevens veilig bij ons zijn en we deze altijd netjes zullen gebruiken. Voor de verwerking van onze ledenadministratie maken 
wij gebruik van de onlinedienst SportBit Manager. 

Account SportBit Manager 
Om gebruik te kunnen maken van onze onlinedienst moet u zich eerst registreren. U moet informatie geven over uzelf en een 
gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met uw gebruikersnaam en een zelfgekozen 
wachtwoord (deze zijn niet bij ons bekend). 

We gebruiken hiervoor uw e-mailadres en optioneel uw telefoonnummer. Deze gegevens hebben we nodig om een account 
voor u aan te maken. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na aanmelding zonder het aanschaffen van een product. 
Wij bewaren deze informatie zodat we u makkelijk kunnen benaderen als dit nodig is. U kunt uw gegevens in uw account te allen 
tijde inzien en wijzigen. 

Aanschaf product 
U kunt bij onze onlinedienst SportBit Manager een betaald abonnement of ander product afsluiten. Hierbij gebruiken wij uw 
persoonsgegevens om de betaling af te handelen. 

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres en NAW-gegevens. Dit zijn wij 
wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot zeven jaar na opzegging van het abonnement (de wettelijke bewaarplicht). 
Optioneel kunt u uw geboortedatum, geslacht en een profielfoto toevoegen aan uw profiel. 

Contactformulier 
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op 
basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes 
maanden daarna.  

Andere partijen 
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de onlinedienst of als dit 
moet van de wet. Een voorbeeld is dat wij bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. 

Inzage en wijzigen van je gegevens 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de 
contactgegevens hieronder. 
U hebt de volgende rechten: 

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben 
• Het laten corrigeren van fouten 
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
• Intrekken van toestemming 
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Beveiliging 
Bear Up CrossFit treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, 
publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, 
dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Wijzigingen privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring bijwerken. Bij het doorvoeren van een grote verandering zullen wij dit per e-mail kenbaar 
maken. 

Als u vragen of een klacht hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Bear Up CrossFit. 

Contactgegevens 
Bear Up CrossFit  
Platinastraat 62 
8211AR Lelystad 
info@bearupcrossfit.nl 
0615053880 


