PRIVACYVERKLARING YOGA & MIND
Yoga & Mind kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de website en/of
diensten van Yoga & Mind, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan Yoga & Mind verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
●
●
●
●
●
●
●

Je voor- en achternaam
Je straat- en huisnummer
Je postcode- en plaatsnaam
Je telefoonnummer
Je bankrekeningnummer
Je e-mailadres
Je IP-adres

Doelen van de verwerking
Yoga & Mind verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch- of mailcontact met je op te kunnen
nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk te kunnen benaderen.
Daarnaast kan Yoga & Mind je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een
met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het volgen van cursussen
of behandelingen.
Alle gegevens die je bij ons achterlaat blijven bij ons. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft,
kan er niet bij.
Bewaartermijn
Yoga & Mind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen met anderen
Yoga & Mind verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die
voor ons persoonsgegevens verwerken of opslaan (zoals accountant of hosting) hebben we een
overeenkomst om privacy en veiligheid te garanderen.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Yoga & Mind worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het
IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Yoga & Mind
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet
openbaar gemaakt.

