
 

 

Privacy Statement LimesKind 
 
Organisatie 
LimesKind, statutair gevestigd te; Pastoor Boelenslaan 6, 3454AB De Meern, KvK 73699268. Op 12 januari 2019 opgericht.  
 
Bedri jfsomschri jving LimesKind  
De coaching van kinderen en ouders, het geven van kinderyogalessen en weerbaarheidstrainingen en het organiseren van events, 
waaronder de Lint-Wurmpie Run, Lint-Wurmpie activiteiten, trainingen en loopjes. 

 
Privacy 
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens en heeft betrekking op het gebruik 
van persoonsgegevens van cliënten / deelnemers van Lint-Wurmpie en LimesKind. Ik respecteer de privacy van de deelnemers en 
zal er alles aan doen om de persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
Vanaf juni 2011 gebruik ik mijn zorgvuldig opgebouwde e-mailbestand van Lint-Wurmpie voor het verspreiden van informatie via 
NieuwsBrieven voor Lint-Wurmpie. Persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer niet gedeeld 
of doorgespeeld aan derden.  Na de oprichting in januari 2019 van LimesKind gebruik ik dit bestand ook voor het verspreiden van 
informatie vanuit LimesKind. Indien men hiertegen bezwaar heeft, dan kan men dit schriftelijk kenbaar maken bij LimesKind. 
(info@limeskind.nl). Dit privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden waarnaar de organisatie op de website 
haar mailings een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites. 

Welke persoonsgegevens gebruikt LimesKind?  
* Bij (oud)deelname en inschrijving van een Lint-Wurmpie Run (www.lint-wurmpie.nl) zijn naam, leeftijd (e-mail)adres, 
bankrekeningnummer en telefoonnummer verzameld. Dit gebeurde via mij in opdracht naar Stichting LeidscheRijnSportief via 
inschrijven.nl, die beiden een zeer strikt privacybeleid voeren. Stichting LeidscheRijnSportief deelt geen privacygevoelige data en 
vernietigd alle gegevens na uitvoering van het desbetreffende (jaar)evenement.   
* Bij aanmelding voor de coaching, yoga, (weerbaarheids)training kan om relevante persoonsgegevens, zoals naam, leeftijd (e-
mail)adres, bankrek.nr en telefoonnummer, worden gevraagd. De nieuwsbrief wordt gegenereerd vanuit de website LimesKind, die 
gehost wordt door Ziber. Ook deze partij deelt geen privacygevoelige data. privacybeleid Ziber 

Waar worden je persoonsgegevens voor gebruikt?  
Ik gebruik de gegevens in eerste instantie om te informeren over nieuws, activiteiten en doelstelling-gerelateerde onderwerpen. 
Meer specifiek kan ik relevante persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om (potentiele) deelnemers van coaching, yoga, 
training en andere activiteiten, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, op de hoogte te brengen van updates en wijzigingen.  
De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Ik zal niet zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de deelnemers gegevens aan derden verstrekken. Onderaan elke nieuwsbrief die je van mij ontvangt, heb je de 
mogelijkheid om je daarvoor af te melden. Als je je afmeldt, zul je geen nieuwsbrieven met informatie meer ontvangen. Eventuele 
backups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door ons ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, 
worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.  

Sociale netwerken  
Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Instagram en Facebook. Via de knoppen kunnen de 
betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de 
verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Hiervoor zijn privacy-verklaringen van de betreffende sociale 
netwerken van toepassing.  

Inzage en correctie  
Bezoekers kunnen de organisatie via het e-mailadres info@limeskind.nl schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie en/of 
verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt. De bezoeker dient 
er voor te zorgen dat de organisatie over de juiste persoonsgegevens beschikt.  

Wijzigingen  
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De bezoekers worden geadviseerd om met 
regelmaat het privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal ik de deelnemers 
hiervan duidelijk op de hoogte brengen. Indien je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en/of opmerkingen hebt, 
laat het me dan weten via info@limeskind.nl.  


