Privacyverklaring Yogaschool Kurukshetra

In deze verklaring laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze
gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Dit in het kader van de AVG, Algemene Verordening
Gegevensbescherming, een EU-verordening die in mei 2018 van kracht is gegaan.
• Het doel van de verwerking van je naam en adres is het bijhouden van de administratie. We zijn
namelijk bij wet verplicht om op de facturen die worden uitgeschreven zowel onze eigen
gegevens, alsmede de naam en het adres van de afnemer van de producten of diensten die
geleverd worden te vermelden.
• Je naam, telefoonnummer en mailadres zijn nodig ten behoeve van bereikbaarheid, handig bij
het maken van een afspraak, het reserveren van je plaats bij een yogales en het versturen van
een factuur. Ook ontvang je als cursist soms een mail met achtergrond informatie over yoga en
aankondiging van speciale lessen. Ontvangt je liever geen informatie buiten de noodzakelijke
informatie zoals lestijden en vakanties e.d. dan is een mailtje hierover voldoende.
• Yogaschool Kurukshetra verkoopt/levert jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.
• Persoonlijke gegevens blijven zolang bewaard als je yogales volgt en maximaal 5 jaar na het
laatste contact. Het is altijd mogelijk deze gegevens direct te laten verwijderen (wanneer je geen
yogales meer volgt). Als je daar t.z.t. prijs op stelt is een mailtje waarin je vraagt om het
verwijderen van de gegevens voldoende.
• Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers, de site als
geheel gebruikt geen cookies. Iedere cursist heeft een eigen account op de site ten behoeve van
het reserveringssysteem Booked, dit systeem bewaart gegevens. De site is SSL beveiligd.
• Mocht je vragen, suggesties of klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens
dan vraag ik je hierover direct contact met me op te nemen. Ik ga graag met je in gesprek.
Tevens heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
contactgegevens:
Ingrid Knelissen
Yogaschool Kurukshetra
www.kurukshetra.nl
info@kurukshetra.nl
06-27481554
bezoekadres yogaschool:
Noordsingel 39, 5801 GJ Venray
postadres:
Penningkruid 18, 5803 KP Venray
KvK: 12065278
BTW: NL160503565B01

