Privacyverklaring Ahimsattva 2018-2019 (versie 2)
1.Uw rechten
U als verstrekker van uw persoonsgegevens hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van die
gegevens. Daarnaast heeft u recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet Ahimsattva ervoor zorgen dat u
uw gegevens makkelijk kunt krijgen en vervolgens kan doorgeven aan een andere organisatie als u dat zou
willen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is geen wettelijke, contractuele of voorwaardelijke
verplichting. U bent dus niet verplicht de informatie te verstrekken. Echter wanneer u bepaalde gegevens
niet aan Ahimsattva doorgeeft, dan kan dat de werkzaamheden van Ahimsattva belemmeren.
Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen kan Ahimsattva besluiten om een inschrijving of
een deelname aan een les te weigeren wanneer er niet voldoende gegevens zijn verstrekt.
Wanneer u een klacht heeft over de gegevensverwerking door Ahimsattva, dan kunt u deze neerleggen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
2.Wat zijn Persoonsgegevens en Bijzondere persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn onder andere iemands naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers en
e-mail adressen.
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld iemands ras, godsdienst of gezondheid.
Zowel de persoonsgegevens alsook de bijzondere persoonsgegevens worden alléén door Ahimsattva
gebruikt en worden nooit en te nimmer met anderen gedeeld.
3.Gegevensverwerking door Ahimsattva
Ahimsattva ontvangt uw persoonsgegevens wanneer u contact maakt voor het verkrijgen of doorgeven
van informatie, zich aanmeldt voor een les of zich inschrijft voor een abonnement.
De volgende gegevens worden verwerkt:





via Contactformulier: voornaam, achternaam en e-mail adres.
via WhatsApp of SMS: telefoonnummer.
via Inschrijfformulier proefles: voornaam, achternaam, e-mail adres, fysieke/mentale klachten en
eventueel naam en telefoonnummer van een contactpersoon bij nood.
via Inschrijfformulier abonnement: voornaam, achternaam, mobiel telefoonnummer, e-mail
adres, fysieke/mentale klachten en eventueel naam en telefoonnummer van een contactpersoon
bij nood.

4.Gebruik van de gegevens van de contactpersoon bij nood
De eventueel doorgegeven gegevens van de contactpersoon bij nood worden alleen gebruikt wanneer de
betreffende deelnemer in nood verkeerd en er gevaar is voor zijn of haar gezondheid. Deze gegevens
worden nooit gebruikt voor promotionele doeleinden.
De gegevens van de contactpersoon bij nood worden bewaard tot drie maanden na beëindiging van de
inschrijving/betaalovereenkomst of tot wederopzegging door de verstrekker.

5.Gebruik van de bijzondere persoonsgegevens
De bijzondere persoonsgegevens zoals de fysieke of mentale klachten (gezondheid) van een deelnemer
worden verwerkt met het doel om een beter beeld te krijgen van de betreffende deelnemer en om waar
mogelijk rekening te houden met deze klachten bij de voorbereiding van of tijdens de lessen.

De bijzondere persoonsgegevens worden bewaard tot drie maanden na beëindiging van de
inschrijving/betaalovereenkomst of tot wederopzegging door de verstrekker.
6.Gebruik van de gegevens voor correspondentie
Ahimsattva gebruikt de persoonsgegevens om met u persoonlijk te corresponderen wanneer daar
aanleiding toe is. Dit kan zijn om u bijvoorbeeld te informeren over lessen waarvoor u zich heeft
opgegeven, over wijzigingen die gaan plaatsvinden in de data, tijden of opzet van de lessen of over
(openstaande) betalingen.
De persoonsgegevens worden bewaard tot drie maanden na beëindiging van de
inschrijving/betaalovereenkomst of tot wederopzegging door de verstrekker.
7.Gebruik van de gegevens voor promotionele doeleinden
Ahimsattva kan uw contactgegevens (e-mail) gebruiken voor promotionele doeleinden zoals een
(maandelijkse) nieuwsbrief mits u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of wanneer u een
betaalrelatie met Ahimsattva hebt.
Deze toestemming verleend u door bij contact met Ahimsattva het hokje aan te vinken dat zich onderaan
het formulier bevindt dat u op dat moment gebruikt en/of door een betaalrelatie met Ahimsattva aan te
gaan.
U kunt ten allen tijde deze toestemming weer intrekken door dit via het contactformulier op de website
van Ahimsattva door te geven.
Deze gegevens worden bewaard tot wederopzegging (uitschrijving)
8.Opslag van de gegevens
Met uitzondering van de voor- en achternaam en het mobiele telefoonnummer van deelnemers worden
alle verzamelde gegevens opgeslagen op een door encryptie beveiligde datadrager (en niet in een digitale
online database of zogenaamde Cloud omgeving).
De voor- en achternamen en mobiele telefoonnummers van deelnemers worden ook bewaard op
draagbare datadragers (bv. Tablet en Mobiele telefoon) om administratieve verwerkingen of contact
voorafgaande aan de lessen mogelijk te maken. De toegang tot deze draagbare datadragers is beschermd
d.m.v. een wachtwoord/biometrische gegevens (vingerafdruk).
9.Over Ahimsattva
Ahimsattva is een Yogastudio en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69926182.
Ahimsattva hanteert de volgende handelsnamen: Ahimsattva / heel Yogisch
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Ahimsattva is Dhr.L.B.Cool.
Naast de FG is hij ook de ontvanger van de persoonsgegevens alsmede eigenaar van Ahimsattva.
Voor vragen of opmerkingen m.b.t. uw gegevens of de verwerking hiervan kunt u contact met hem
opnemen middels het contactformulier op de website (https://ahimsattva.yoga/contact.php).

