
 

 

 

 

 

Privacyverklaring 

Laatst aangepast: 3 augustus 2021 

Inleiding 
WNDY Health hecht waarde aan de privacy van alle cliënten en zorgt ervoor dat de persoonlijke 
informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement leggen we uit 
waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. 

Wie zijn wij? 
Wij zijn WNDY Health 
Grijpestijnhof 7 
2665 XN  BLEISWIJK 
 
Mailen: wendy@wndyhealth.nl 
Bellen: 06-22571207 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 
Gegevens die door jou worden verstrekt 
Wij verzamelen gegevens zoals jouw NAW-gegevens, medische gegevens, meetgegevens, 
bankrekeningnummer, achtergrondinformatie over jouw leefstijl, foto’s voor reclamedoeleinden 
(alleen bij akkoord van de cliënt). 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 
Wij gebruiken uw gegevens voor de onderstaande doelen. Wij gebruiken daarbij de van u ontvangen 
gegevens. 

 Afhandelen van jouw vraag of aanmelding 
 Voor jouw begeleidingstraject en persoonlijk advies. 

Om een persoonlijke advies te realiseren en jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden naar 
een gezonde leefstijl met de gegevens die door jou worden verstrekt aan WNDY Health.   

 Financiële administratie – wettelijke verplichting 
Voor de financiële afhandeling en voor de financiële administratie bewaren wij jouw 
gegevens conform de wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht). 

 Jou op te hoogte te houden van het aanbod, inspiratie en informatie die door WNDY 
Health wordt verstrekt. 

 Foto’s voor reclamedoeleinden 
Tijdens de uitvoering van de diensten van WNDY Health maken wij regelmatig foto’s voor 
reclamedoeleinden op social media. Voordat er foto’s gemaakt worden, zullen we altijd om 
toestemming vragen of je hiermee akkoord gaat. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren? 
 
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld en conform de wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale 
bewaarplicht. 

Wil je jouw gegevens inzien of wijzigen dan horen wij het graag! Wij zullen je gegevens automatisch 
na de wettelijke termijn verwijderen. 

Derde ontvangers 
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet 
verplicht is of voor doorverwijzing naar een arts/diëtist. 

 


