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PRIVACY VERKLARING
Hier vind je de privacy verklaring van Yoga Weert.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan.
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0.0 INLEIDING
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Yoga Weert verwerkt van haar leden of
andere geïnteresseerden. Yoga Weert verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de
geldende wetgeving.
Indien je lid wordt van Yoga Weert of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je
uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacy Verklaring te verwerken. Wij
adviseren je om deze verklaring aandachtig door te lezen.
In deze Privacy Verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en
hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke
doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw
gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
Deze verklaring zal soms gewijzigd worden door bijv. wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring
periodiek te raadplegen via onze website.

1.O VERANTWOORDELIJKE
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
YOGA WEERT | Kanaalstraat 4 | 6001 SG | Weert | KvK 12068450
De"Functionaris Gegevensbescherming" van Yoga Weert is Chantal van den Beucken. Zij is te bereiken via
email: info@yogaweert.nl

2.O WELKE GEGEVENS?
Yoga Weert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Bijv. door het invullen van ons inschrijfformulier.
Hieronder vind je een overzicht van de algemene persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam | Adresgegevens | Telefoonnummer | E-mailadres
- Geslacht | Geboortedatum
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijv. via onze website, in mail/correspondentie of telefonisch
Yoga Weert verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Gezondheid/Klachten
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3.0 DOEL GEGEVENS
Yoga Weert verzamelt gegevens voor:
01. Het verzenden van onze nieuwsbrief
02. Contact opnemen
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Of om je te
informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
03. Betaling lidsmaatschapsgeld, e.d.
Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen,
workshops, bestellingen, e.d. af te wikkelen (via automatische incasso).
04. Statistieken/Cookies
Yoga Weert gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je
privacy. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
05. Gezondheid/Klachten
Om onze diensten daar waar nodig/mogelijk aan te kunnen passen c.q. te kunnen optimaliseren voor jouw
gezondheid/ klachten.

4.O OPSLAG PERIODE
Yoga Weert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij bewaren je gegevens voor
zover dat nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we jouw gegevens verwerken en niet
langer dan wettelijk is toegestaan.
Afhankelijk van je browser instellingen worden tijdelijke cookies kort na je bezoek verwijderd.

5.O DELEN VAN GEGEVENS
Yoga Weert verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan
derden.
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6.0 BEVEILIGING
Yoga Weert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@yogaweert.nl

7.0 JOUW RECHTEN
Je hebt het recht om je persoons-gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw gegevens door Yoga Weert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen naar info@yogaweert.nl (voorzien van
een kopie van jouw identiteitsbewijs). Yoga Weert zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op jouw
verzoek reageren.
Nieuwsbrief
Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen door onze "verwerker" Mailchimp. De opslag van jouw
gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan
iedere nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@yogaweert.nl.
Nationale Toezichthouder
Yoga Weert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

8.0 WIJZIGINGEN
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig onze website te bezoeken om de
meest recente versie te bekijken.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via: info@yogaweert.nl
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