
Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van januari 2023 
 
Gezond Lekker Slank is een organisatie waarbij Serafina Börger als gewichtsconsulente leefstijl 
cursussen geeft aan particulieren en bedrijven. 
  
Bij Gezond Lekker Slank zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw 
persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een 
verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving 
inzake gegevensbescherming. 
  
Deze Privacyverklaring beschrijft Gezond Lekker Slank's algemene privacy practices met 
betrekking tot de door ons verzamelde, gebruikte en uitgewisselde persoonsgegevens over 
consumenten en andere personen binnen de organisaties van onze klanten, zakenpartners en 
leveranciers, alsmede andere organisaties waarmee Gezond Lekker Slank een zakelijke relatie 
heeft of overweegt. 
  
Waarom en hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken 
Er kunnen diverse redenen zijn waarom we persoonsgegevens over u als individu verzamelen, 
zoals: 

• Toegang tot en gebruik van websites, app of andere online diensten  
Als u een van onze websites bezoekt, apps gebruikt of een online dienst gebruikt, leggen we 
informatie vast, zoals wachtwoorden, IP-adressen en browserinstellingen. Deze informatie is 
noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de website te kunnen laten werken en om 
ons in staat te stellen de beveiligingstechnische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot 
de exploitatie van onze site na te leven. Bovendien verzamelen we informatie over uw 
activiteiten tijdens uw bezoek. Dit doen we om uw beleving van de website te personaliseren. 
We leggen onder meer uw voorkeuren en instellingen vast en we verzamelen statistische 
gegevens die ons helpen om onze websites, producten en diensten te verbeteren en verder te 
ontwikkelen.  

• Hoe wij reageren op uw verzoek om informatie of ondersteuning, of op uw bestelling 
Als u contact met ons opneemt (online of offline) in verband met een verzoek om informatie of 
ondersteuning, het bestellen van een product of dienst, of het deelnemen aan een forum of 
ander sociaal medium, of het gebruik van de app, verzamelen we informatie die we nodig 
hebben om aan uw verzoek te voldoen, om u ondersteuning of toegang te verlenen en om 
contact met u op te nemen. Zo leggen we bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens vast, 
alsmede informatie over uw verzoek, over uw overeenkomst met ons en over de uitvoering, 
levering en facturering van uw bestelling. Daar kan nog informatie bijkomen over een 
klanttevredenheidsonderzoek. We bewaren dergelijke informatie voor administratieve 
doeleinden, voor het veiligstellen van onze rechten en in samenhang met onze relatie met u.  

• Contact met werknemers van onze klanten, mogelijke klanten, partners en leveranciers  
Wat onze klanten of mogelijke klanten, partners en leveranciers betreft: ook zij verstrekken 
ons bedrijfscontactgegevens (zoals naam, contactgegevens, contractanten en geautoriseerde 
gebruikers), onder meer ten behoeve van contractbeheer, afhandeling, levering van producten 
en diensten, verlening van support, facturering en service- of relatiebeheer. 

• Partners 

De volgende verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken hebben eventueel toegang tot 
persoonlijke informatie en daarom zijn daar afspraken mee gemaakt: 
 
Esmy Media Design 

o Ontwikkelaar en beheerder van de website www.gezondlekkerslank.nl  
o Esmy Media Design host de website www.gezondlekkerslank.nl en alle e-mail adressen van 

Gezond Lekker Slank  

Adminstratiekantoor Korteland Advies 



o Bij de verwerking van de financiële administratie heeft Korteland Advies geen toegang tot 
persoonlijke informatie van cliënten. 
  

Mollie Payment Innovations 

o Mollie verzorgd de betalingen in de webshop www.gezondlekkerslank.nl 
o Mollie is aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke   

  
Persoonsgegevens  
Naast persoonlijke persoonsgegevens (zoals naam, adres, telefoon, e-mail adres) registreren we 
ook bijzondere persoonsgegevens (zoals lengte, gewicht, vetpercentage) tijdens de cursussen. 
De persoonsgegevens worden gebruikt om de cursist te kunnen helpen met haar/zijn hulpvraag. 
Deze informatie wordt onbeperkt bewaard omdat cursisten in de toekomst terug kunnen komen 
voor een nieuwe hulpvraag en dan de historische gegevens van belang zijn om de cursist goed te 
kunnen helpen. 
Omdat financiële informatie wettelijk 7 jaar bewaard moet blijven zal deze financiële informatie 
niet eerder dan die periode van 7 jaar worden verwijderd. 
Marketing 
De meeste informatie die we over u verzamelen, is afkomstig van directe interacties met u. 
Wanneer u zich inschrijft of aanmeldt, leggen we (online of offline) informatie vast met betrekking 
tot de organisatie van het evenement. Ook tijdens de cursus leggen we informatie vast, 
bijvoorbeeld over de deelname aan sessies en de resultaten. De door ons verzamelde 
persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het ontwikkelen van totaalanalyses en 
business intelligence ten behoeve van onze bedrijfsactiviteiten en marketingdoeleinden. U kunt 
ervoor kiezen om, telefonisch of via e-mail of fysieke post, informatie over onze producten en 
diensten te ontvangen of om u ergens op te abonneren. Wanneer u onze website bezoekt of 
onze diensten gebruikt, kan het zijn dat we u persoonsgerichte informatie verstrekken. U kunt te 
allen tijde aangeven dat u geen persoonsgerichte mededelingen meer wenst te ontvangen ("opt-
out") door een e-mail te sturen naar info@gezondlekkerslank.nl. 
Waar er sprake van is dat we uw persoonsgegevens gebruiken in verband met een verzoek, 
bestelling, transactie of overeenkomst (of het voorbereiden of opstellen daarvan), of teneinde de 
door u aangevraagde diensten te leveren, doen we dit omdat het noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van een overeenkomst met u. 
Externe partijen kunnen mogelijk cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën gebruiken 
voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van deze website en elders op het internet en 
deze gegevens gebruiken voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties. 
Waar er sprake van is dat we uw persoonsgegevens gebruiken in verband met marketing, het 
verbeteren of ontwikkelen van onze producten of diensten, of omwille van bescherming, 
veiligheid of wettelijke voorschriften anders dan met betrekking tot uw overeenkomst of verzoek, 
doen we dit op grond onze rechtmatige belangen of die van een derde, of met uw toestemming. 
Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken terwijl de Privacywetgeving van de 
EU daarop van toepassing is, kan dit gevolgen hebben voor uw rechten. 
Uitwisseling van persoonsgegevens 
Waar dit passend is, kan Gezond Lekker Slank uw persoonsgegevens ook uitwisselen met 
bepaalde partners, dit om ons te helpen om u, of het bedrijf waarvoor u werkt, producten of 
diensten te leveren of om te voldoen aan uw verzoeken, of met uw toestemming. 
Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een 
rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te 
worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de 
rechten of eigendommen van Gezond Lekker Slank, onze business partners, leveranciers of 
klanten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens ook beschikbaar stellen 
ter bescherming van die rechten of eigendommen. 
  
Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie 



Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Gezond 
Lekker Slank implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische 
veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, 
onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde 
gevoelige persoonsgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze 
leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, 
onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. 
  
Bewaartermijn 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het vervullen van de doelen 
waarvoor ze worden verwerkt, waaronder begrepen het waarborgen dat onze verwerking voldoet 
aan de desbetreffende wet- en regelgeving (bijv. audit, boekhouding en wettelijke 
bewaartermijnen), het afhandelen van geschillen en het formuleren van, uitoefenen van of 
beschermen tegen rechtsvorderingen in landen waar we zakendoen. 
  
Contact met ons opnemen 
Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op. 
  
Uw rechten 
U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of 
te laten wissen of beperkt toegankelijk te laten maken en om te informeren naar de 
overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen 
naar info@gezondlekkerslank.nl. 
  
Wijzigingen in onze Privacyverklaring 
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. 
  
Naam organisatie: Gezond Lekker Slank 
Eigenaar: Serafina Börger 
Adres: Nystadstraat 7 in Rotterdam 
Kamer van Koophandel nummer: 62923374 
E-mail: info@gezondlekkerslank.nl 
Telefoonnummer: 06 – 283 63 123 

 


