Privacy Verklaring Nu-Yoga
1 Contactgegevens van Nu-Yoga
Vestigingsadres:
Rozenlaan 1, 5375AT, Reek
Postadres:
Rozenlaan 1, 5375AT, Reek
Telefoonnummer:
0614246950
e-mailadres:
helma@nu-yoga.nl
Vertegenwoordigd door:
Helma van Koolwijk
2

Doel bewaren van je gegevens

Gegevens
Doel
Voor- en achternaam
incasseren, inschrijven bij Nu-Yoga en wie ben je?
Vaste les
plannen in lesrooster voor je (wekelijkse) lessen
Abonnementsvorm
weten hoeveel lessen je volgt en hoeveel ik mag incasseren
Ingangsdatum
vanaf wanneer mag je lessen volgen en mag ik incasseren
Adresgegevens
i.g.v. bijzondere gebeurtenissen stuur ik een kaartje.
Bovendien zijn deze gegevens nodig i.g.v. een factuur
Telefoon
i.g.v. plotselinge leswijzigingen kan ik je direct bereiken
E-mail
t.b.v. nieuwsen inschrijven bij Nu-Yoga
IBAN
t.b.v. incasso’s
Geboortedatum
eventuele fysieke gesteldheid t.b.v. de les. Hiermee kan ik rekening
Aandachtspunten/
houden tijdens de les.
Blessures
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Grondslag voor het bewaren van je gegevens
Ik bewaar je inschrijfformulier alleen als ‘hard copy’. In een kast thuis. Deze gegevens
ben ik wettelijk verplicht om 7 jaar te bewaren na beëindiging van onze overeenkomst.
Verder bewaar ik je naam en het geïncasseerde bedrag in een excelsheet op een
beveiligde PC t.b.v. mijn administratie.
Ik bewaar je e-mailadres zodat ik je op de hoogte kan houden van informatie aangaande de
studio zoals wijzigingen in het rooster en workshops
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Categorieën ontvangers van je gegevens
Je inschrijfformulier bewaar ik thuis. Ik zal je gegevens NOOIT aan andere verstrekken zonder
uitdrukkelijke toestemming van jou.
Bij mijn bank is je naam en rekeningnummer bekend. Uiteraard gaan zij vertrouwelijk
met je gegevens om en mogen zij eveneens geen info aan derden verstrekken.
ICT voor Jou . is verantwoordelijk voor de beveiliging van mijn website : www.nu-yoga.nl

Google bezoek je mijn website dan bewaart google je surf gegevens. Persoonlijk doe ik daar
nooit iets mee. Google mag ze weliswaar niet verkopen, maar wil je dat ook surfgedrag niet
wordt geregistreerd pas dit dan zelf aan. Gegevens die je achterlaat bijvoorbeeld in het
contactformulier worden versleuteld waardoor ze dus veilig zijn.
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Bewaartermijn gegevens
Ik bewaar de gegevens die ik nodig heb voor mijn administratie onder meer ten behoeve van
de belastingdienst 7 jaar. Dat is een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij om mijn
administratie in excel en je inschrijfformulier.
Ben je niet langer lid van Nu-Yoga dan schijf ik je binnen 1 maand uit.
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Rechten van jou als klant
Als je erom vraagt mag je zien hoe en waar ik je gegevens bewaar.
Via e-mail kan je me altijd schriftelijk wijzigingen doorgeven helma@nu-yoga.nl
Via e-mail kan je een verzoek doen bepaalde gegevens niet langer te bewaren. Om je in te
plannen voor de lessen en om aan de wettelijke eisen te voldoen heb ik echter wel eerder
genoemde gegevens nodig.
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Uitschrijven
In geval van Nu-Yoga kan je mij mailen of jezelf uitschrijven.
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Autoriteit persoonsgegevens
Ben je van mening dat ik niet zorgvuldig met je persoonsgegevens ben omgegaan? Uiteraard
hoor ik het dan graag. Je kan ook een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Ik
hoop van harte dat dit niet nodig zal zijn 😉
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Consequentie voor het eventueel niet verstekken van persoonsgegevens
Indien je je persoonsgegevens niet aan Nu-Yoga verstrekt kan ik je niet inschrijven voor lessen,
kan je niet betalen en dus ook niet meedoen aan de lessen. Verstrek je liever niet je adres,
geboortedatum of aandachtspunten/blessures? Dan kan je wel meedoen met de lessen maar
kan ik niet voldoen aan het bij 2 vernoemde doel.
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Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Daarvan is bij Nu-Yoga geen sprake.
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Overdragen van je gegevens
Daarvan is bij Nu-Yoga geen sprake.
Heb je nog vragen of opmerkingen hierover? Mail mij dan via helma@nu-yoga.nl

