
 
 

Dit is de Privacy Verklaring van Health Lab De Pier.  

De persoonsgegevens die door Health Lab De Pier worden verzameld en verwerkt, kunnen binnen Health Lab De Pier worden 
doorgegeven en verwerkt voor de doeleinden en onder de voorwaarden zoals vermeld in deze Privacy Verklaring. 

Het betreft hierbij zowel de persoonsgegevens die door middel van de (mobiele) Website (healthlabdepier.nl) worden 
verzameld alsmede de gegevens die telefonisch of ter plaatste op De Pier worden verzameld. Health Lab de Pier neemt de 
privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. We raden je aan 
deze Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. 

1. WIE IS HEALTH LAB DE PIER? 
Health Lab De Pier is een handelsnaam van De Pier Hotel B.V., welke een dochteronderneming is van De Pier B.V. Health Lab 
de Pier verricht diensten op het gebied van wellness & lifestyle, zoals floating, massages, sauna en personal training en 
verkoopt hieraan gerelateerde producten. 

2. WELKE INFORMATIE WORDT DOOR HEALTH LAB DE PIER VERZAMELD? 
Als u gebruik maakt van de diensten van Health Lab De Pier, vragen wij bij het invullen van een inschrijvingsformulier en/of 
reserveringsformulier (telefonisch, op de website of ter plekke) om persoonsgegevens. Health Lab de Pier kan om de volgende 
persoonsgegevens vragen: naam, geboortedatum, adres, emailadres en telefoonnummer. 

3. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT? 
Health Lab De Pier gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Dit 
kan bijvoorbeeld een reservering zijn of een aanvraag voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Health Lab De Pier verwerkt uw 
persoonsgegevens om telefonisch, per mail of per post contact met u op te nemen als dat noodzakelijk is voor een correcte 
uitvoering van de overeenkomst. 

4. OP WELKE WIJZE BESCHERMT HEALTH LAB DE PIER PERSOONLIJKE INFORMATIE? 
Health Lab De Pier heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dit houdt onder meer in dat persoonsgegevens 
zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en wachtwoord. 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS 
Health Lab De Pier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen 
overeenkomst met u tot stand komt. 

6. GEBRUIK DOOR DERDEN 
Health Lab De Pier verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

7. VERANTWOORDELIJKHEID 
Op de Website kan gebruik worden gemaakt van content van derden. Er kunnen tevens hyperlinks zijn opgenomen waarmee 
je deze onderdelen verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Health Lab De Pier heeft geen zeggenschap over 
de content van derden en/of de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze 
content van derden en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is.  

8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie 
of verwijdering sturen naar info@healthlabdepier.nl. Health Lab De Pier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek reageren. 

9. WIJZIGINGEN 
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden online bekendgemaakt. 

10. VRAGEN? 
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring dan kan je een e-mail sturen aan info@healthlabdepier.nl. 
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