Privacyverklaring
Yoga Winfried Termaaten
Lange Beestenmarkt 89
2512 EC Den Haag
t. (070)3601451
m. 06 39 65 57 59
yoga@winfriedtermaaten.nl
Yoga Winfried Termaaten hecht grote waarde aan het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met
persoonsgegevens en ziet het als z'n verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen.
Persoonlijke gegevens zijn nodig voor het goed laten functioneren van de yogastudio.
Een gezondheidsverklaring is voor deelname aan de yogalessen vereist, opdat op een veilige en
verantwoorde manier kan worden lesgegeven. Deze gegevens worden verder niet opgeslagen en
met niemand gedeeld.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden
deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de
verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je indien je:
A. telefonisch, schriftelijk of per email contact met ons opneemt;
B. je inschrijft als leerling;
C. je aanmeldt voor de nieuwsbrief;
D. je je opgeeft voor een door ons georganiseerd evenement
1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoonsgegevens):
A. Personalia zoals: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,
overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door schriftelijke of
telefonische communicatie.
1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
A. contact met je op te nemen of te onderhouden om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten, of aankondigingen te doen van
evenementen;
B. voor onze ledenadministratie;
C. ter afhandeling van betalingen.
2.INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt contact opnemen met Winfried Termaaten voor:
A. meer informatie over de wijze waarop we persoonsgegevens van je verwerken;
B. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
C. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
D. correctie, beperking, wissen of overdracht van je gegevens.
3.BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS
3.1 Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen
om je gegevens te beveiligen. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen
Passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking

en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Winfried
Termaaten.
4.COOKIES OP DE WEBSITE
Wij gebruiken geen tracking cookies, alleen technische- en functionele cookies die noodzakelijk zijn
voor de technische werking van de website.
5.DERDEN
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, bijv. T.b.v. administratie/boekhouding,
sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van je gegevens.
6.SOCIAL MEDIA
Yoga Winfried Termaaten heeft een Facebook pagina. Lees, indien van toepassing, de
privacyverklaring van Facebook om te weten hoe zij omgaan met privacy.
7.BEWAREN VAN GEGEVENS
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of
andere wetgeving die het bewaren verplicht.
8.DISCLAIMER
Winfriedtermaaten.nl is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de
bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is
daarvoor afdoende.

Ik ga wel / niet akkoord met deze privacyverklaring*

Naam:

Datum: 20 mei 2018

*Graag doorstrepen wat niet van toepassing is.

