PRIVACYVERKLARING
1. Persoonsgegevens
Yogastudio Sukha verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van
onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De
persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
 voor- en achternaam
 adres
 telefoonnummer
 e-mailadres
 bankrekeningnummer (IBAN)
 IP-adres
2. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Yogastudio Sukha verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:
 gezondheid (voor zover van belang voor het doen van yogaoefeningen)
 gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Gegevens over personen jonger dan 16 jaar worden slechts verzameld als dat
cursisten zijn. Dit gebeurt altijd met toestemming van ouders of voogd.
3. Doel en grondslag verwerking
Yogastudio Sukha verwerkt jouw persoonsgegevens om:
 de lessen aan te laten sluiten bij jouw fysieke mogelijkheden
 de ontvangst van betalingen voor de lessen te kunnen controleren
 contact met je op te kunnen nemen als dat nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
 onze nieuwsbrief toe te kunnen zenden en je in te kunnen lichten over
wijzigingen in onze dienstverlening
 om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze belastingaangifte
4. Bewaartermijn
Yogastudio Sukha bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van
persoonsgegevens.
Naam, adres en bankrekeningnummer worden 7 jaar bewaard in verband met
de verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst. De overige gegevens
worden bewaard tot een jaar na het volgen van de laatste les, maar het IPadres is alleen een maand lang aanwezig in de serverlogs van het bedrijf dat
de website host. De gegevens die je invult in het webformulier, worden niet op
de server bewaard.
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Voor het toesturen van de nieuwsbrief worden naam en e-mailadres bewaard
zolang je je niet zelf uitschrijft, bijvoorbeeld via de link onderaan elke
nieuwsbrief of via https://yogastudiosukha.nl/nieuwsbrief.php.
5. Delen van persoonsgegevens met derden
Yogastudio Sukha verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan derden,
behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wel kunnen je persoonsgegevens bekend zijn op de servers van het bedrijf dat
onze website host. Dit is een verwerker in de zin van de AVG, waarmee wij een
verwerkersovereenkomst hebben, om eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Yogastudio Sukha blijft
verantwoordelijk voor deze verwerking.
6. Cookies of vergelijkbare technieken
De website van Yogastudio Sukha gebruikt geen cookies of vergelijkbare
technieken.
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt 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 Yogastudio Sukha en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een
computerbestand naar jou te sturen of naar een andere, door jou genoemde
organisatie.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan
info@yogastudiosukha.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
8. Beveiliging
Yogastudio Sukha neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@yogastudiosukha.nl.
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