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PRIVACY VERKLARING
Bij De Yogaschool Utrecht respecteren we jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om onze
diensten aan te kunnen bieden hebben we enkele persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze
verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan,
beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op het reserveringssysteem
die wij aanbieden. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).
PERSOONSGEGEVENS
Om onze lessen aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip
"persoonsgegevens" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan
worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.
JOUW GEGEVENS
Jouw gegevens worden bewaard op het moment dat er een account aangemaakt wordt in ons
reserveringssysteem, als je een inschrijfformulier invult of als je contact met ons opneemt. Bij
het aanmaken of inschrijven meld je je automatisch aan voor onze nieuwsbrief.
JONGER DAN 16 JAAR
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig
om ons reserveringssysteem te gebruiken.
WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAT DOEN WE ERMEE?
Om gebruik te maken van ons reserveringssysteem hebben wij de volgende gegevens van jou
nodig:
• Je naam
• Je geboortedatum
• Je adresgegevens
• Je woonplaats
• Je telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken bij een wijziging of voor een vraag
• Je e-mailadres

• Bij zwangerschap; hoeveel weken je zwanger bent, zodat we hier rekening mee kunnen
houden in de les
• Blessures of andere aandoeningen zodat we hier rekening mee kunnen houden in de les
NIEUWSBRIEF
De Yogaschool Utrecht biedt regelmatig een nieuwsbrief aan. Op deze manier kunnen we jou
op de hoogte houden van nieuwtjes, roosterwijzigingen en aanbiedingen. Om zeker te zijn van
jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Hierbij heb je met
iedere communicatie een afmeldmogelijkheid.
BEVEILIGING We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen
verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door
onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet
bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare
technologie.
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
• Discretie van alle docenten verbonden aan De Yogaschool Utrecht.
BEWAARTERMIJN
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de
doelen die wij eerder omschreven.
MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Indien nodig alleen met de docent die jouw les zal verzorgen. Dit doen we zodat de
desbetreffende docent op de hoogte is van eventuele blessures of andere zaken en daar
rekening mee kan houden in de les. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit
aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.
LINKS Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd
de privacy policy van de betreffende website te lezen.
WIJZIGING VAN DE PRIVACY POLICY
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate
veranderen zullen wij de gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de
hoogte brengen van de wijzigingen en het vermelden in de nieuwsbrief. Als je niet geregistreerd
staat als gebruiker raden wij je aan je aan te melden voor de nieuwsbrief.
JOUW RECHTEN De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de
volgende rechten:
• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van jouw gegevens;

• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw
verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw
gegevens onrechtmatig verwerken
• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het
moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.
Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.

