
Privacybeleid 
You for You verwerkt persoonsgegevens. Dit is privacygevoelige informatie die je aan ons hebt gegeven. 
Omdat het belangrijk is dat er met deze informatie goed wordt omgegaan, verwerkt You for You dit 
zorgvuldig. 
Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. In deze verklaring geven we informatie over 
het privacybeleid en inzicht in de rechten die jij hebt. 
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van de privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via 
onderstaande contactgegevens: 
 
E-mail:  info@youforyou.nl 
Telefoon: 06-13100229 
 
Postadres: You for You 
  Meteorenstraat 69 
  8303 BE Emmeloord 
 
Grondslag 
You for You verwerkt je persoonsgegevens op basis van je toestemming en/of omdat de verwerking 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je een partij bent.  
Uiteraard kun je deze toestemming altijd intrekken, You for You vernietigt dan je gegevens. 
 
Persoonsgegevens die You for You verwerkt 
Bij het gebruik van diensten van You for You, laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen 
persoonsgegevens zijn. You for You gebruikt niet altijd alle onderstaande gegevens. Dit hangt af welke 
diensten men afneemt. 
De volgende persoonsgegevens kunnen wij van je verwerken: 
 
* Voor en achternaam 
* Geslacht 
* Adresgegevens 
* E-mailadres 
* Telefoonnummer 
* Informatie die je zelf invult of aan You for You verstrekt 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger 
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen helaas niet controleren of 
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een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten 
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met You for You op, dan verwijderen wij deze 
informatie. 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren 
zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens 
die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Je persoonlijke gegevens worden niet 
gedeeld met derden. Met uitzondering van wettelijke verplichtingen of bij een gerechtelijke uitspraak.  

Profilering en Cookies 
Wij maken gebruik van zogeheten functionele cookies. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om de 
website goed te laten werken. Ook maken wij gebruik van analytische cookies (op anonieme basis). Met 
deze cookies kunnen wij erachter komen wat verbeterd kan worden aan de website. Tot slot gebruiken wij 
zogeheten tracking cookies, waarmee surfgedrag kan worden bijgehouden/geanalyseerd. 

Wanneer u de website bezoekt, vragen wij aan u toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) analytische 
en tracking cookies. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door in uw browser alle cookies te 
verwijderen en/of de browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert. Het blokkeren of 
verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (optimaal) 
werken. 
 
You for You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact met ons op. 

Jouw rechten 

Hieronder zijn jouw rechten genoemd. Mocht je gebruik willen maken van een recht dan kun je contact 
opnemen met You for You. Elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en 
gegevensoverdraagbaarheid wordt altijd binnen vier weken beantwoord. 

- Inzage in jouw gegevens  
Je hebt het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Je kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens 
er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.  
 



- Correctie van uw gegevens  
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet 
(meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden.  
 
- Recht om vergeten te worden  
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij verwijderen dan jouw 
persoonsgegevens uit onze systemen. Jouw geanonimiseerde gegevens kunnen worden verwerkt in 
analyses.  
 
- Recht op bezwaar  
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen jouw 
bezwaar voorzien van gegronde onderbouwing, in behandeling nemen en je zo snel mogelijk, binnen vier 
weken beantwoorden. 
 
- Recht op gegevensoverdracht 
Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. Wij kunnen jouw persoonsgegevens in 
standaard bestandsformaat beschikbaar stellen, zodat je deze kunt hergebruiken. 

Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website 
zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige 
manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de 
privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens 
omgaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden 
gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is 
daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op 
de hoogte bent. 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. 
Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving 
ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je 
kunt hiervoor contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens. 



Inwerkingtreding 
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. 

 


