Privacy- en cookieverklaring OnMyWay
OnMyWay respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen uit de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
Doeleinde van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door OnMyWay verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten met betrekking tot het geven van trainingen en cursussen op het gebied van
massage, vitaliteit en beweging en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip
van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact-, informatie- of ander formulier op de website invult, ons een e-mail stuurt of u zich
inschrijft voor de nieuwsbrief, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar
de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan. Daarnaast worden de gegevens gearchiveerd om u in de toekomst beter van
dienst te kunnen zijn of voor optimalisatie en/of aanpassingen op de website.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht, tenzij OnMyWay daartoe door een
wettelijke bepaling verplicht is of gegevens aan derden verstrekt dienen te worden om de goede
uitvoering van de diensten te garanderen.
Beveiliging
OnMyWay treft verschillende maatregelen om te voorkomen dat verstrekte gegevens,
wachtwoorden, namen en e-mailadressen verloren gaan of geopenbaard worden, maar kan dit niet
garanderen omdat sommige maatregelen gewoonweg ondoordringbaar zijn.
Gebruik van cookies
OnMyWay maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met behulp van cookies kunnen
gegevens worden verzameld die verbonden zijn aan het gebruik van een website, zoals welke
webpagina’s zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.
OnMyWay gebruikt cookies voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de
website te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te
onthouden.
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U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Houd er rekening mee dat bepaalde onderdelen van
de website niet of niet optimaal zullen functioneren als u cookies blokkeert.

Google Analytics
Via onze website worden cookies 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.
OnMyWay heeft hier geen invloed op.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie
door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Social media
Op de website zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te promoten of te delen op
sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. OnMyWay is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens via desbetreffende websites. Deze privacyen cookieverklaring is niet van toepassing bij gebruik van dergelijke websites. Op het gebruik van
dergelijke social media websites zijn uitsluitend de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van
de social media websites van toepassing.
Indien u ervoor kiest content van onze website te delen via social media dan zijn uw
persoonsgegevens mogelijk zichtbaar voor bezoekers van uw persoonlijke pagina van de betreffende
social media website.
Nieuwsbrief
OnMyWay verstuurt soms nieuwsbrieven naar klanten en anderen. Bij het opslaan en gebruiken van
gegevens over de geadresseerden hanteert OnMyWay daarbij de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Wijzigingen
OnMyWay behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.
Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacy beleid van OnMyWay.
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Vragen en wijzigingen
U heeft het recht om de persoonsgegevens die OnMyWay verwerkt en op u betrekking hebben in te
zien, te laten wijzigen als zij incorrect zijn en te laten afschermen of verwijderen als zij niet langer
nodig zijn. De uiteindelijke beslissing om uw persoonsgegevens te laten inzien of deze te wijzigen, af
te schermen of te verwijderen ligt bij OnMyWay.
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

