
Privacy Statement: 

 
Wie zijn wij? 
Wij zijn PerformanceTypes. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en 
andere relaties. Wij doen dit om gebruikers inzicht te geven in elkaars 
voorkeursgedrag en zo te helpen hun prestaties naar een hoger level te tillen. In 
dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we 
persoonsgegevens verwerken. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke 
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Nijhoffgaarde 157 (7414 
WN), in Deventer en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64542726. 
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming. 
 
Contact 
Bij vragen kan je contact opnemen via ons info@performancetypes.nl. Je kan ons 
ook bereiken via post, telefoon: 06 48 49 59 99 en Facebook. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, e-
mailadres, beeldmateriaal, uitslagen van JTI vragenlijsten, resultaten van 
ingevulde observatieformulieren en het lidmaatschap van diverse klassen, teams of 
andersoortige groepen waarin je als gebruiker gecoacht wordt. 
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
 
Ledenadministratie en dienstverlening 
In onze administratie houden we bij welke organisaties en bedrijven gebruik maken 
van PerformanceTypes, met daarbij de relevante contactpersonen. Van 
contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten 
zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te 
kunnen bereiken en om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.  
 
Persoonlijk account 
Voor het aanmaken en identificeren van gebruikers, gebruiken we per account een 
voor- en achternaam. Aan deze gegevens wordt een emailadres gekoppeld die 
gebruikt wordt om wachtwoord gegevens toe te sturen als deze opgevraagd 
worden. Om daarna gebruikt te kunnen maken van de app met tips is het van 
essentieel belang dat de deelnemer wordt gekoppeld aan een team. De 
samenstellingen van deze teams worden door de klant aan ons verstrekt. Binnen 
een team kunnen gebruikers van elkaar de combinatie van voor- en achternaam en 
het gekozen PerformanceTypes voorkeursprofiel inzien. 
 
Beeldmateriaal: 
Een onderdeel van het vaststellen van een PerformanceTypes voorkeursprofiel is 
een motorische analyse. Voor deze analyse worden diverse motorische test gedaan 
die met slowmotion camera’s worden opgenomen. Deze verwerkingen zijn altijd 
vrijwillig en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Enkel de gebruiker zelf 
en de analisten hebben inzage in deze beelden. Hiervoor geldt: als je vragen hebt, 
neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het 
kopje “Contact” omschreven. 
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Opslagperiode 
Alle gegevens die van gebruikers die bij ons bekend zijn worden bewaard zolang de 
gebruiker onderdeel uitmaakt van de organisatie waarvoor wij informatie 
verwerken. Zodra de samenwerking verbroken of de gebruiker de organisatie 
verlaat worden alle persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd. 
 
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief 
profilering. 
 
Rechten van betrokkenen 
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene 
onderstaande rechten. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact 
met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” 
omschreven. 
 
Informatie en inzage 
Je kan inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. 
 
Rectificatie 
Je kan persoonsgegevens die wij van jou hebben laten aanpassen wanneer deze 
niet kloppen. 
 
Vergetelheid 
Je kan verzoeken de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten 
verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of 
ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. 
 
Beperking 
Heb je het idee dat wij persoonsgegevens van jou onrechtmatig of onjuist 
verwerken, dan kan je die verwerking laten beperken. 
 
Bezwaar (verzet) 
Tegen de verwerking van persoonsgegevens kan je bezwaar maken. Dan beëindigen 
wij die verwerking per direct, tenzij er voor PerformanceTypes dringende 
gerechtvaardigde gronden bestaan om niet per direct de verwerking te beëindigen. 
In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met je op. 
 
Overdraagbaarheid 
Je kan verzoeken persoonsgegevens die wij van jou op grond van toestemming of 
een overeenkomst verwerken, over te laten dragen in een gemakkelijk leesbare 
vorm. 
 
Toestemming intrekken 
Je kan je toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, 
bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief, intrekken. 
 
Klacht indienen bij de AP 
Indien je vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen 
wij dat graag. Je kan ook een klacht indienen bij de AP. 
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Bewaartermijnen 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen 
waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald 
persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan 
contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje 
“Contact” omschreven. 
 
Grondslagen van de verwerkingen 
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren een 
overeenkomst. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd 
belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals 
hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. 
 
Social Media 
Om onze content meer sfeer te geven en om verslag te doen van onze events en 
bijeenkomsten maken wij gebruik van social media, zoals Facebook, Twitter en 
LinkedIn. Voor dit doel kunnen wij beeldmateriaal van eventbezoekers, sprekers en 
andere personen op onze social media-pagina’s posten. Laat het ons weten, als je 
liever niet wilt dat wij beeldmateriaal van jou op social media posten, via één van 
de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven. Op het gebruik 
van beeldmateriaal door social media is het privacy statement van het betreffende 
social media platform van toepassing: Facebook, Twitter en LinkedIn. 
 
Links 
Op de websites van DDMA staat een aantal verwijzingen naar websites van andere 
organisaties. DDMA is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen 
persoonsgegevens verwerken. Daarop is het privacy statement van de betreffende 
organisatie van toepassing. 
 


