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Privacyverklaring Go For Health 
 
Verwerking persoonsgegevens 
Go For Health kan persoonsgegevens van u ontvangen en verwerken wanneer u 
gebruik maakt van de diensten die Go For Health biedt en/of omdat u deze zelf invult 
op een contactformulier op de website van Go For Health. Het betreft de volgende 
persoonsgegevens: 

 Voor- en achternaam 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 IP-adres 

 
Waarom heeft Go For Health deze gegevens nodig? 
Go For Health verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen 
nemen wanneer u daar om verzoekt. Daarnaast kan Go For Helth uw 
persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van haar 
dienstverleningen, wanneer u hier om verzoekt. 
Verder worden de algemene bezoekersgegevens gebruikt voor analyses van 
bezoek- en klikgedrag op de website. Op deze manier kan Go For Health de werking 
van de website optimaliseren en aansluiten op de bezoeker. Deze gegevens worden 
ten allen tijden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet verstrekt aan derden. 
 
Hoe lang bewaart Go For Health deze gegevens? 
Go For Health bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
gestelde doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 
Deelt Go For Health deze gegevens met anderen? 
Go For Health vertrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is 
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien mogelijk, wordt het delen van 
eventuele persoonsgegevens altijd in overleg gedaan. 
 
Is het mogelijk om gegevens in te zien, aan te passen en/of te laten verwijderen? 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen is mogelijk bij Go For Health. Indien u 
een verzoek tot een van de eerder genoemde acties wilt indienen, kunt u contact 
opnemen via info@goforhealth.nl. Uw verzoek wordt binnen 15 werkdagen 
behandeld. 
 
Beveiliging 
Go For Health doet er alles aan om uw gegevens te beschermen tegen zaken als 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang of openbaring. De website van Go For Health 
maakt gebruik van het SSL Certificaat om de bescherming van u persoonsgegevens 
te waarborgen. 
Heeft u de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, heeft u aanwijzingen 
van misbruik of wenst u meer informatie over de beveiliging van persoonsgegevens 
welke verzameld zijn door Go For Health? Neem dan contact met ons op via 



 
 

 

© Go For Health 

Laatst bijgewerkt: 03-2020 

info@goforhealth.nl. Wij streven ernaar uw mail binnen 15 werkdagen te 
behandelen. 
 
Contactgegevens 
Postadres: 
Kapitein Wal Ruslaan 8 
1336HH Almere 
E-mailadres: info@goforhealth.nl 
KvK-nummer: 72738243 
 


