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Privacyverklaring (versie 1.0)
Dit is de privacyverklaring van Yoga Studio Gemert, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 65831098.
Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met Yoga Studio Gemert. Het is van belang dat zorg
vuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom is in deze verklaring uiteengezet hoe er
met jouw persoonsgegevens omgegaan wordt en welke rechten je hebt. Yoga Studio Gemert gebruikt
je gegevens nergens anders voor dan wat Yoga Studio Gemert wenselijk en noodzakelijk acht voor het
goed functioneren van de overeengekomen werkzaamheden. Heb je vragen naar aanleiding van het
lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan ansvanderheijden62@gmail.com.
In onderstaand overzicht kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel en welke persoons
gegevens verzameld worden en hoe lang deze worden bewaard.
1. Het uitvoeren van de cursistovereenkomst
		Als je cursist bent/wordt, word je voor-, achter- en geboortenaam, adres, telefoonnummer(s),
emailadres, geregistreerd. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de eigenaar Ans van der Heijden
en eventuele toekomstige werknemer(s) van Yoga Studio Gemert. Buiten Yoga Studio Gemert
worden de gegevens niet aan derden beschikbaar gesteld. De gegevens worden bewaard zolang
je cursist bent en ook van ex-cursisten (zie punt 3).
2. Administratie
		Behalve bovengenoemde gegevens worden de zakelijke bankgegevens en evt. facturen, vast
gelegd. Deze zijn toegankelijk voor de financiële administratie en fiscale aangifte.
Deze gegevens worden minimaal bewaard volgens de wettelijke termijnen (momenteel voor de
financiële administratie gedurende 7 jaar).
3. Na beëindiging van je lidmaatschap
		Als je geen cursist meer bent, worden ten behoeve van bijzondere gebeurtenissen, belasting
controle e.d. uw gegevens bewaard. Deze gegevens zijn beschikbaar voor Yoga Studio Gemert.
4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
		

Zonder jouw toestemming verstrekt Yoga Studio Gemert geen persoonsgegevens.
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5. Beveiliging persoonsgegevens
		Yoga Studio Gemert treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.
6. Wijziging van het privacy beleid
		Yoga Studio Gemert past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de websites zal de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.
Bij belangrijke wijzigingen zal Yoga Studio Gemert je per e-mail en via de website informeren.
7. Contactgegevens
		Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Yoga Studio Gemert wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact
met me opnemen.
8. Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens
		Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gemert, September 2018
Ans van der Heijden
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