
 

 

Privacy beleid        
 
Dit Privacy beleid is van toepassing op de diensten van Olympic Cycle. Dit beleid kan 
van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u aan om deze regelmatig te controleren. Dit Privacy 
beleid is vastgesteld op 15 juni 2020. 
 
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke 
informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.  
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Olympic Cycle? 
Olympic Cycle kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van 
de diensten van Olympic Cycle, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website aan Olympic Cycle verstrekt. Olympic Cycle kan de 
volgende persoonsgegevens verwerken: 
– Uw voor- en achternaam 
– Uw adresgegevens: dit vragen wij alleen indien u een zogenaamd profiel van Insights 
Discovery bij ons zult afnemen. In dat geval zullen wij het profiel aan u per post 
toezenden.  
– Uw telefoonnummer: voorafgaand aan een coachings of trainingsgesprek, zal er 
altijd een telefonische intake plaatsvinden. 
– Uw e-mailadres: uw e-mailadres is nodig om onder andere de afspraken per mail te 
bevestigen en facturen te sturen. Ook kan uw e-mail worden gebruikt voor 
reclamedoeleinden vanuit Olympic Cycle. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden. 
 
Waarom Olympic Cycle gegevens nodig heeft. 
Olympic Cycle verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende 
wettelijke grondslagen: 
- om een contract met u te sluiten en uit te voeren;  
- voor ons ‘gerechtvaardigd bedrijfsbelang’.  
- indien van toepassing, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Deze 

toestemming kunt u altijd weer intrekken.  
We kunnen uw gegevens voor de volgende doelen verwerken: uw persoonsgegevens 
worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende 
relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van 
ons klantenbestand. 
Met uw toestemming kunnen wij aanvullende persoonsgegevens van u verwerken. U 
kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken.  
 
Hoe lang Olympic Cycle gegevens bewaart. 
Olympic Cycle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een 



 

 

overeenkomst afsluit met Olympic Cycle, zullen wij uw gegevens bewaren tot zeven 
jaar na afloop van de overeenkomst. Met uw toestemming kunnen wij gegevens langer 
bewaren. 
 
Met wie delen wij persoonsgegevens en waarom? 
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, zullen bij de uitvoering van onze 
dienstverlening niet worden doorgegeven aan derden, tenzij in dit privacy statement 
anders is bepaald. 
 
Beveiligen. 
Olympic Cycle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot 
persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden. De website van Olympic Cycle 
maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Olympic 
Cycle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Olympic Cycle op via 
info@olympiccycle.nl  
 
Gebruik maken van uw rechten. 
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u ook rechten. Indien u zich tot ons 
wendt om een bepaald recht uit te oefenen, kunnen wij u vragen om een kopie van uw 
identiteitsbewijs. Dit doen we om ervoor te zorgen dat niet iemand anders uw rechten 
uitoefent. We streven ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Soms kan 
dat tot een maand duren (indien wettelijk toegestaan). Als we meer tijd nodig hebben 
om uw verzoek af te handelen, laten we u weten hoeveel extra tijd we nodig hebben 
en wat de reden voor de vertraging is. In bepaalde gevallen kunnen we uw verzoek 
afwijzen. Als het wettelijk is toegestaan informeren we u over de reden voor afwijzing. 
 
Het gaat om de volgende rechten: 
U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke 
persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet 
relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we 
verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heeft u onder omstandigheden het recht 
om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te 
maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken, bij voorkeur per e-mail, aan ons 
richten. 
Ook indien u van mening bent dat wij uw privacy echten schenden, horen wij dit graag 
van u. U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Meer informatie daarover kunt u vinden op: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
 
 
 



 

 

Cookies. 
Onze website plaatst cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met 
pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf 
van uw apparaat (zoals laptop of pc) wordt opgeslagen. Onze website plaatst 
analytische cookies, waarmee wij uw gedrag op onze website kunnen analyseren en 
het gebruiksgemak voor u kunnen verbeteren: 
 
Welke cookies plaatsen wij? 
  
Analytische cookies: Olympic Cycle gebruikt Google Analytics om te kunnen 
analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Olympic Cycle kan zo bijvoorbeeld 
de gebruiksvriendelijkheid van de site verbeteren. Via onze website wordt een cookie 
geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij 
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers 
de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens 
Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google 
verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet 
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer 
informatie. 
 
Cookies weigeren 
Indien gewenst, kunt u cookies weigeren. Dit kan de functionaliteit en het 
gebruiksgemak van onze website beperken. Het weigeren van cookies kunt u doen via 
de internetbrowser van uw apparaat, via de optie ‘instellingen’. Bezoekt u via 
verschillende browsers onze website, dan moet u voor alle verschillende browsers de 
cookies weigeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


