Privacy Verklaring Yoga Oldenzaal

Inleiding
Yoga Oldenzaal verwerkt persoonsgegevens van haar (zwangerschaps)yoga en meditatie
cursisten, deelnemers aan de babymassage en baby yoga cursussen, cliënten die deelnemen
aan Energetische Chakra Therapie en deelnemers die via reisorganisatie Puur & Kuur een reis
boeken waarin Yoga Oldenzaal verantwoordelijk is voor de begeleiding.
1-Wie is Yoga Oldenzaal?
Yoga Oldenzaal is een Yogastudio waar ook Energetische Chakra Therapie wordt aangeboden.
Daarnaast begeleid Yoga Oldenzaal in samenwerking met reisorganisatie Puur & Kuur
yogaweekenden en yogareizen in het binnen en buitenland.
Yoga Oldenzaal is gevestigd aan: Harbertweg 1 (7588 RD), in Beuningen.
A.C.M. Olde Scholtenhuis-Hesselink, de eigenaresse van Yoga Oldenzaal is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
A.C.M. Olde Scholtenhuis-Hesselink heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar
ze helpt u graag met uw vragen.
Contactgegevens:
www.yoga-oldenzaal.nl/ info@yogaoldenzaal.nl/ 0612560375
2-Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
Yoga Oldenzaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten
en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Yoga Oldenzaal verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
3-Yoga Oldenzaal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
- gezondheid
4-Met welk doel en op basis van welke grondslag er persoonsgegevens verwerkt
worden
Yoga Oldenzaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Yoga Oldenzaal
uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van haar diensten.

- Verzenden van de nieuwsbrief van Yoga Oldenzaal.
- Yoga Oldenzaal verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals
gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.
- Een behandelingsovereenkomst af te sluiten voor energetische chakra therapie.
- Het aansprakelijkheidsformulier te ondertekenen horend bij een Puur & Kuur Yogaretreat of
Yogareis.
- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals fysieke, mentale of emotionele klachten
worden gevraagd met het doel om een beter beeld te krijgen van de desbetreffende cliënt
tijdens de energetische chakra therapie en u zo optimaal mogelijk te begeleiden. En om waar
mogelijk rekening te houden met gezondheidsklachten tijdens de
(zwangerschaps)yoga/meditatie-lessen, babymassage en baby-yoga.
5-Hoe lang bewaart Yoga Oldenzaal persoonsgegevens?
Yoga Oldenzaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Yoga Oldenzaal hanteert de volgende
bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
-Het emailadres vermeld op het contactformulier van de website van Yoga Oldenzaal waarin u
zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief (digitaal) > Bewaartermijn: gedurende de periode
waarin u de nieuwsbrief wilt ontvangen.
Uw gegevens worden verwijderd nadat u onderaan de nieuwsbrief heeft aangeklikt deze niet
meer te willen ontvangen.
-Voornaam voor op de presentielijst > Bewaartermijn: tot na de fiscale bewaarplicht opgelegd
door de belastingdienst.
-Naam en e-mailadres vermeld op het contactformulier van de website van Yoga Oldenzaal
(digitaal) waarin u een vraag stelt, zich aan wilt melden of een bericht geeft > Bewaartermijn:
gedurende de periode waarin uw vraag of berichtgeving wordt behandeld.
-Voor- en achternaam en adresgegevens vermeld op kwitantieblok bij contante betaling >
Bewaartermijn: tot na de fiscale bewaarplicht opgelegd door de belastingdienst.
-Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en
eventueel gezondheid vermeld op het algemene inschrijfformulier (niet digitaal) >
Bewaartermijn: tot na de fiscale bewaarplicht opgelegd door de belastingdienst.
-Voor- en achternaam en woonplaats vermeld op de behandelingsovereenkomst voor
energetische chakra therapie (niet digitaal) > Bewaartermijn: tot na de fiscale bewaarplicht
opgelegd door de belastingdienst.
-Voor- en achternaam vermeld op het aansprakelijkheidsformulier horend bij een Puur & Kuur
Yogaretreat of Yogareis (niet digitaal) > Bewaartermijn: half jaar na beëindiging van een Puur
& Kuur Yogaretreat of Yogareis > Reden: Ten behoeve van geheugensteun, verantwoording
en communicatie, mocht U in het half jaar na beëindiging van een Puur & Kuur Yogaretreat of
Yogareis vragen hebben over aansprakelijkheid of een aansprakelijkheidsstelling willen
indienen.
-Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en
gezondheid vermeld op het intakeformulier (niet digitaal) en persoonlijke (door Yoga
Oldenzaal) verslaglegging betreffende energetische chakra therapie > Bewaartermijn: 1 jaar
na beëindiging energetische chakra therapie > Reden: U te kunnen bellen of e-mailen voor
nog af te handelen zaken, indien nodig. Ten behoeve van geheugensteun, verantwoording en
communicatie, mochten beide partijen (of afzonderlijk) in het jaar na beëindiging van de
therapie op de therapie terug willen komen.
6-Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga Oldenzaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Met bedrijven die uw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yoga Oldenzaal blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.
7-Cookies, of vergelijkbare technieken, die Yoga Oldenzaal gebruikt
Yoga Oldenzaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies
die Yoga Oldenzaal gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Yoga Oldenzaal hiermee haar website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen.
8-Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yoga
Oldenzaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Yoga
Oldenzaal een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering naar info@yoga-oldenzaal.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Yoga Oldenzaal zal
zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Yoga Oldenzaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe beveiligt Yoga Oldenzaal persoonsgegevens?
Yoga Oldenzaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@yogaoldenzaal.nl

