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Privacy verklaring Unifit  
 

IDENTITEIT 

Dit is de privacy verklaring van Unifit b.v, Gildenstraat 14, Nijkerk, T 033 247 03 41, info@unifit.nl, 

unifit.nl  

VERZAMELEN GEGEVENS  

Website bezoekersinformatie 

Wij gebruiken Google Analytics om bezoekersinformatie te verzamelen van onze websites unifit.nl 

en casambi.nl. Wij verzamelen alleen anonieme bezoekersgegevens, en gebruiken die om 

functioneren van de sites te kunnen evalueren. Wij gebruiken dus geen tracking of remarketing 

cookies.  

Gegevens klanten en contacten  

Unifit verzamelt gegevens van haar contacten (prospects, klanten en partners)  in een ERP systeem 

genaamd Mamut.  Het gaat om de volgende gegevens:  

Van bedrijven: naam, adres, woonplaats, telefoon.  

Van contactpersonen: voornaam, achternaam, telefoonnummer, emailadres, functie.  

Genoemde gegevens worden gebruikt voor het goed laten verlopen van orders, offertes, projecten 

en al het verdere noodzakelijke commerciële verkeer.  

De gegevens worden bewaard op een server in onze eigen kantoorruimte en zijn alleen toegankelijk 

voor personeelsleden van Unifit, in het kader van hun werkzaamheden. U bent welkom om contact 

met ons op te nemen indien u deze gegevens verwijderd of gewijzigd wilt hebben.  

Gegevens online bestellingen 

Via de webwinkel casambi.nl verkoopt Unifit Casambi gerelateerde producten. Wij vragen tijdens 

het bestelproces NAW gegevens om de bestelling correct te kunnen uitvoeren.  

Deze gegevens worden overgenomen in ons ERP systeem en daar vandaan in Mailchimp.  

 

DELEN GEGEVENS 

Mailchimp 

Wij delen onze CRM gegevens met Mailchimp. Wij gebruiken Mailchimp om onze contacten op de 

 hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen. Ons gebruik van Mailchimp is AVG compliant. De 

toegang is beveiligd, er is een verwerkingsovereenkomst en u kunt u altijd uitschrijven, of uw 

gegevens wijzigen, via de links in onze nieuwsbrief. Natuurlijk kunt u hier ook contact met ons over 

opnemen.  

Het Mailchimp account van Unfiit is alleen toegankelijk voor directie en werknemers van Unifit in het 

kader van hun werkzaamheden.  
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Google 

Gegevens over website bezoek worden via het gebruik van de Google Analytics tool gedeeld met 

Google. Hierover is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk 

voor directie en werknemers van nifit in het kader van hun werkzaamheden.  

Mollie 

De betalingen die wij ontvangen via casambi.nl worden afgehandeld door onze betaalpartner Mollie. 

Hun privacy statement vindt u hier: https://www.mollie.com/nl/privacy. De Mollie omgeving is 

alleen toegankelijk voor de directie van Unifit.  

Mijnwebwinkel.nl  

De gegevens die u invult op casambi.nl worden beheerd door onze host Mijn Webwinkel. Hiermee is 

een verwerkingsovereenkomst afgesloten. U vindt hun privacy verklaring op 

https://www.mijnwebwinkel.nl/voorwaarden 

De Casambi webwinkel beheer omgeving is alleen toegankelijk voor directie en werknemers van 

Unifit in het kader van hun werkzaamheden.  

 

Namens Unifit b.v.  

 

Louk Blok en Colien Snaak  
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