
PRIVACYBELEID INTEGRALE YOGA 
 
Integrale Yoga hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document 
privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig 
om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
 

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document privacybeleid; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van 
uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de 
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze 
respecteren; 

 Wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 
doornemen van ons privacybeleid vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen 
kan dit via https://integraleyoga.weebly.com/contact.html. 

 
WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS 
Uw persoonsgegevens worden door ons  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 
 

 Om u te kunnen laten deelnemen aan activiteiten van Integrale Yoga; 

 Het versturen van informatie en uitnodigingen hieromtrent. 
 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
 

 Voornaam; 

 Achternaam; 

 Adresgegevens; 

 (Mobiel) telefoonnummer; 

 E-mailadres; 

 Speciale (dieet)wensen 
 
VERSTREKKING AAN DERDEN 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
 

 Het verzorgen van het betalingsverkeer; 

 Het organiseren van activiteiten. 
 
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de brandweer bij brand een 
aanwezigheidslijst opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan 



ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden 
indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke niet zijn gevestigd in de EU of in landen 
met een passend beschermingsniveau. 
 
MINDERJARIGEN 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 
 
BEWAARTERMIJN 
Integrale Yoga bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 
BEVEILIGING 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de 
volgende maatregelen genomen; 
 

 Alle personen die namens Integrale Yoga van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden 
aan geheimhouding daarvan; 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe 
is. 

 
UW INSTEMMING 
Dit privacy beleid is van toepassing op alle gebruikers van de diensten en websites van Integrale 
Yoga. Door het gebruik van onze diensten en websites stemt u in met de verzameling, opslag, gebruik 
en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie en de procedures hieromtrent zoals beschreven 
in dit document privacybeleid. Tevens stemt u ermee in e-mails te ontvangen of dat op andere wijze 
met u contact wordt opgenomen.  
 
Als onderdeel van de websites kunnen we links naar of compatibiliteit met andere websites of 
applicaties bieden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken die worden 
toegepast door die websites of de informatie of inhoud die deze bevatten. Ons privacybeleid is 
uitsluitend van toepassing op informatie die door ons is verzameld via onze diensten of websites. 
 
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te 
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om 
u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
KLACHTEN 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 
  



FUSIE OF OVERNAME 
In het geval dat Integrale Yoga (of een van de verwerkers van de persoonlijke gegevens) een zakelijke 
transactie ondergaat, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of de verkoop van alle of een 
deel van de activa, kunnen uw persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. U 
erkent en stemt ermee in dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en toegestaan zijn door 
dit privacybeleid en dat elke acquirent van onze (of verwerkers) activa uw persoonlijke informatie 
verder kan verwerken zoals uiteengezet in dit document privacybeleid. Als onze 
informatiewerkwijzen in de toekomst op enig moment worden gewijzigd, zullen wij de 
beleidswijzigingen hier posten, zodat u zich kunt afmelden voor de nieuwe informatiepraktijken. Wij 
raden u aan ons privacybeleid regelmatig te raadplegen als u zich zorgen maakt over de manier 
waarop uw gegevens worden gebruikt. 
 
CONTACTEER ONS & TOESTEMMING 
Als u vragen hebt over ons privacybeleid, of uw toestemming voor het verder verzamelen, gebruiken 
of vrijgeven van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken, neem dan contact op via: 
https://integraleyoga.weebly.com/contact.html. 
 
Laatst bijgewerkt: Dit document privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018. 


