Privacy beleid
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je
persoonlijke gegevens.
Door je in te schrijven bij Yoga Lilian Bensdorp ga je akkoord met de algemene voorwaarden en
het privacy beleid van Yoga Lilian Bensdorp.
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet.
Over Yoga Lilian Bensdorp:
Yoga Lilian Bensdorp biedt de volgende diensten aan:
– Yogalessen aan volwassenen en ouderen;
– Privé yogalessen;
– Bedrijfsyoga;
– Yoga voor golfers;
– Yogaweekenden.
Contactgegevens:
Yoga Lilian Bensdorp
Stationsstraat 34a
3451 BZ Vleuten
Telefoon: 06 – 51364967
E-mail: info@yogalilianbensdorp.nl
KVK-nummer: 56189958
Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je je inschrijft bij Yoga Lilian Bensdorp voor een van bovenstaande diensten word je
gevraagd gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt:
* voor- en achternaam * e-mailadres * geboortedatum * telefoonnummer * straat en huisnummer *
postcode en woonplaats.
Ook stellen we je in de gelegenheid opmerkingen te plaatsen over je gezondheid, lichamelijke
beperkingen ed. Hier maken we een aantekening van in onze administratie. Deze informatie wordt
niet met derden gedeeld.
Wanneer je je alleen inschrijft voor de nieuwsbrief:
voor- en achternaam * e-mailadres
Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van bevestiging e-mails,
betalingsinstructies of –herinneringen en nieuwsbrieven met informatie over de lessen,
workshops, wijzigingen in het rooster en andere relevantie informatie met betrekking tot het
aanbod van Yoga Lilian Bensdorp.
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Je telefoonnummer kan gebruikt worden om contact met je op te nemen over eventuele
wijzigingen in het rooster die voor jou van belang zijn.
Je adresgegevens worden vermeld op facturen, indien je een factuur wenst te ontvangen van je
betaling voor de diensten en/of producten van Yoga Lilian Bensdorp.
Je geboortedatum gebruiken we om de gemiddelde leeftijd van onze klanten te weten zodat we
een zo passend mogelijk aanbod kunnen geven. Indien je informatie verstrekt hebt over je
gezondheid of andere persoonlijke informatie dan wordt dit uitsluitend gebruikt om je mogelijk te
kunnen adviseren over deelname aan de lessen.
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt en/of verkocht.
Jouw gegevens bij Yoga Lilian Bensdorp:
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen. De financiële gegevens bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze
wettelijke verplichtingen te voldoen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt altijd het recht om gegevens in te zien en te corrigeren. 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 Yoga Lilian Bensdorp.
Indien jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken
dit te wijzigen of aan te vullen. Dit kan ook per e-mail naar info@yogalilianbensdorp.nl.
Yoga Lilian Bensdorp en gastdocenten
Yoga Lilian Bensdorp verstrekt een deelnemerslijst bij het overnemen van de yogales(sen).
Gastdocenten houden zich ook aan het privacy beleid van Yoga Lilian Bensdorp en hebben
hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.
Beveiliging persoonsgegevens:
Yoga Lilian Bensdorp heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te
beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot informatie over
persoonsgegevens die ter beschikking zijn gesteld voor Yoga Lilian Bensdorp. Heb je de indruk dat
jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact
met ons op via info@yogalilianbensdorp.nl
Cookies:
Yoga Lilian Bensdorp maakt geen gebruik van cookies op de website.
Wijzigingen:
Yoga Lilian Bensdorp behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen.
Heb je nog vragen over dit privacybeleid of wil je meer informatie hierover?
Neem hiervoor contact op met Lilian Bensdorp – Krijnen, telefoon 06 – 513 64 967.
Vleuten, dd 25 mei 2018
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