PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van Yoga Hilversum, gevestigd te Albertus Perkstraat 5, 1217 NK,
Hilversum. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 60821744. Deze privacyverklaring omschrijft
welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden
gebruikten welke maatregelen wij treffen om de verwerking rechtmatig en transparant te laten
plaatsvinden, conform de eisen van de AVG.
Yoga Hilversum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Albertus Perkstraat 5, 1217 NK, Hilversum.
+31 (0)6 18 68 77 97
Sylvia Reynen is de Functionaris Gegevensbescherming van Yoga Hilversum, te bereiken via
info@yoga-hilversum.nl
Artikel 1 - SSL
Alle gegevens die verstuurd worden via yoga-hilversum.nl worden verstuurd via een beveiligde SSL
verbinding.
Artikel 2 - Persoonsgegevens die wij verwerken
Yoga Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- IBAN
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Eventueel meldingen over gezondheid die door het lid zelf worden doorgegeven.
Artikel 3 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@yoga-hilversum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Artikel 4 - Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Yoga Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

Doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap verwerken;
Het afhandelen van uw betaling;
U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u te
benaderen met relevante informatie over de studio;
Verbetering van onze dienstverlening.

Artikel 5 - Geautomatiseerde besluitvorming
Yoga Hilversum neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Yoga Hilversum) tussen zit.

Artikel 6 - Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Yoga Hilversum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Artikel 7 - Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga Hilversum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zijn bekend bij
Momoyoga (ledenadministratie pakket).
Artikel 8 - Gebruik van foto’s en video’s
Wij kunnen foto’s en video’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten in onze studio op onze
Facebook pagina plaatsen, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen aantekent.
Artikel 9 - Cookies

•

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de
harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze
website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op
jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt,
verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder
gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een
periode van dertien maanden.

•

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.
- Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze
website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.
Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de
behoeften van bezoekers van onze website.
Meer specifiek worden de volgende cookies gebruikt:
• Cookie Consent (functionele cookie)
• NID / google.com (analytische cookie)

•

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of
derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

•

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te
raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq

Artikel 10 - Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yoga Hilversum en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yoga-hilversum.nl. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yoga Hilversum wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11 - Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Yoga Hilversum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@yoga-hilversum.nl
Wijziging privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Raadpleeg daarom
deze privacyverklaring regelmatig.
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