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Privacyverklaring  Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie,  mei  2018  
  
Algemeen  
•   Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie  is  ingeschreven  in  het  Handelsregister  bij  de  Kamer  
van  Koophandel  te  Utrecht  onder  nummer  30284.161.0000    
•   Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie  verwerkt  je  persoonsgegevens  doordat  je  gebruik  
maakt  van  onze  diensten  en/of  omdat  je  deze  gegevens  zelf  aan  ons  verstrekt.  
•   Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie  gaat  zorgvuldig  met  verstrekte  gegevens  om  en  houdt  
zich  daarbij  aan  de  Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  (AVG)  die  op  25  
mei  2018  in  werking  treedt.  
  
Verzamelen  gegevens  
Hieronder  lees  je  welke  gegevens  Yoganesh  verzamelt,  voor  welke  doeleinden  en  op  basis  
van  welke  rechtsgronden  (uit  de  AVG)  dat  gebeurt  en  hoe  lang  deze  gegevens  worden  
bewaard.  
1.   Naam  en  mailadres  van  particuliere  gebruikers  die  zich  aanmelden  voor  de  
nieuwsbrief  van  Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie.  Je  e-‐mailadres  wordt  verzameld  via  
het  daarvoor  bestemde  formulier  op  de  website  van  Yoganesh  of  via  het  (laten)  
aanmaken  van  een  account  om  gebruik  te  kunnen  maken  van  het  online  
reserveringssysteem  van  Yoganesh.  Daarnaast  kun  je  mondeling  of  tekstueel  
gevraagd  worden  om  je  aan  te  melden.    
Dit  verzamelen  wij,  met  als  rechtsgrond  gerechtvaardigd  belang,  uitsluitend  om  de  
nieuwsbrieven  te  optimaliseren  en  daadwerkelijk  te  kunnen  versturen.    
Jouw  e-‐mailadres  wordt  extern  opgeslagen  in  softwareprogramma  dat  Yoganesh  
gebruikt  voor  het  maken  van  de  nieuwsbrieven.  De  opslag  van  jouw  gegevens  is  voor  
onbepaalde  tijd.  Jij  kunt  je  namelijk  uitschrijven  wanneer  je  maar  wilt  via  de  link  
onderaan  de  nieuwsbrieven  of  door  een  mail  te  sturen  naar  info@yoganesh.nl.    
2.   Naam,  mailadres  en  telefoonnummer  van  gebruikers  die  via  het  contactformulier  op  
de  website  van  Yoganesh  een  vraag  stellen  aan  Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie.  Dit  
verzamelen  wij,  met  als  rechtsgrond  gerechtvaardigd  belang,  uitsluitend  om  de  
vragen  zo  goed  mogelijk  te  kunnen  beantwoorden.    
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De  gegevens  worden  bewaard  zolang  Yoganesh  een  actieve  relatie  met  gebruiker  
heeft,  tot  maximaal  een  jaar  na  het  beëindigen  van  deze  actieve  relatie  of  zolang  dit  
nodig  is  voor  de  administratieplicht  van  Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie.    
3.   Naam,  mailadres,  telefoonummer  en  evt  adresgegevens,  geslacht  en  leeftijd  van  
gebruikers  die  een  account  (laten)  aanmaken  om  gebruik  te  kunnen  maken  van  het  
online  reserveringssysteem  van  Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie.    
  
Dit  verzamelen  wij,  met  als  rechtsgrond  gerechtvaardigd  belang,  uitsluitend  om  het  
reserveringssysteem  zo  goed  mogelijk  te  laten  functioneren.  Jouw  gegevens  worden  
extern  opgeslagen  in  het  softwareprogramma  dat  Yoganesh  gebruikt  voor  het  online  
reserveringssysteem.  Gegevens  woden  bewaard  zolang  Yoganesh  een  actieve  relatie  
met  de  gebruiker  heeft,  tot  maximaal  een  jaar  na  het  beëindigen  van  deze  actieve  
relatie  of  zolang  dit  nodig  is  voor  de  administratieplicht  van  Yoganesh  Yoga  &  
Yogatherapie.    
  
4.   Naam,  mailadres,  telefoonnummer,  adresgegevens,  geslacht  en  leeftijd  en  gegevens  
die  worden  verzameld  tijdens  een  intakegesprek  voor  het  volgen  van  individuele  
lessen  als  therapie.  Dit  verzamelen  wij,  met  als  rechtsgrond  gerechtvaardigd  belang,  
uitsluitend  om  een  zo  goed  mogelijk  beeld  te  krijgen  van  degene  die  individuele  
lessen  wil  volgen  en  om  een  optimaal  oefenprogramma  te  kunnen  samenstellen.  De  
gegevens  worden  bewaard  zolang  Yoganesh  een  actieve  relatie  met  gebruiker  heeft,  
tot  maximaal  twee  jaar  na  het  beëindigen  van  deze  actieve  relatie  of  zolang  dit  nodig  
is  voor  de  administratieplicht  van  Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie.  

Bewaartermijn  
Jouw  gegevens  worden  voor  langere  tijd  bewaard  door  Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie,  
maar  nooit  langer  dan  nodig  is  voor  het  uitvoeren  van  activiteiten.  Je  kunt  te  allen  tijde  een  
verzoek  indienen  om  gegevens  te  verwijderen  bij  Yoganesh  via  info@yoganesh.nl    
Tenzij  Yoganesh  op  grond  van  een  wettelijke  regeling  jouw  gegevens  langer  moet  bewaren  
zullen  je  gegevens  op  verzoek  worden  verwijderd.  
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Delen  van  persoonsgegevens  
De  gegevens  die  Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie  heeft  opgeslagen  kunnen  inzichtelijk  zijn  
voor  partners  waarmee  Yoganesh  een  zogenaamde  verwerkingsovereenkomst  heeft  zoals  
de  betaaldienst,  de  nieuwsbriefpartner  en  de  leverancier  van  het  online  
reserveringssysteem.  Verder  verstrekt  Yoganesh  opgeslagen  gegevens  alleen  als  dit  nodig  is  
voor  de  uitvoering  van  onze  overeenkomst  met  jou  of  om  te  voldoen  aan  een  wettelijke  
verplichting.  Partners  waarmee  Yoganesh  samenwerkt  gaan  zorgvuldig  met  verstrekte  
gegevens  om,  onder  verantwoordelijkheid  van  en  in  overeenkomst  met  Yoganesh  Yoga  &  
Yogatherapie.  
  
  
Gegevens  inzien,  aanpassen  of  verwijderen    
Je  hebt  altijd  het  recht  om  je  persoonsgegevens  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  persoonsgegevens  door  
Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie  en  heb  je  het  recht  op  gegevensoverdraagbaarheid.  Dat  
betekent  dat  je  een  verzoek  kan  indienen  om  de  persoonsgegevens  die  wij  van  jou  
opgeslagen  hebben  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  persoonsgegevens  sturen  naar  info@yoganesh.nl.  
Onderaan  iedere  nieuwsbrief  die  Yoganesh  verstuurd  vind  je  een  opt-‐out  optie  waarmee  je  
kunt  aangeven  geen  nieuwsbrieven  meer  te  willen  ontvangen.    
  
Klacht  indienen  
Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie  wil  je  er  tevens  op  wijzen  dat  je  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/zelf-‐
doen/privacyrechten/klacht-‐over-‐gebruik-‐persoonsgegevens    
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Beveiliging  
Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie  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@yoganesh.nl  
  
  
Cookies,  of  vergelijkbare  technieken  
Yoganesh  Yoga  &  Yogatherapie  gebruikt  geen  cookies  of  vergelijkbare  technieken.  
  

  

