Privacyverklaring
Anja Dekker, yogadocente, ook handelend onder de naam SuZoN, verzorgt diverse vormen van yoga in groepen of
individueel en daaraan gerelateerde werkzaamheden en publiceert zelf gemaakte cd’s, boekjes en kaarten.
Om u van dienst te zijn verwerk ik hiervoor bepaalde persoonsgegevens. Deze door uzelf verstrekte persoonsgegevens via
een inschrijfformulier of op andere schriftelijke of mondelinge wijze worden uitsluitend bewaard om u te informeren over
lesprogramma’s en roosters, om u uit te nodigen voor de lessen waarvoor u zich heeft opgegeven, om met u te
communiceren over administratieve zaken zoals betalingen, om een gekocht product te leveren, om een factuur en/of
verklaring van betaling en/of gevolgde lessen te verstrekken, om een persoonlijke situatie te kunnen bespreken of een blijk
van meeleven te kunnen sturen. Van overige door uzelf verstrekte persoonlijke gegevens of mededelingen wordt voor zover
en zolang nodig uitsluitend een minimale notitie op papier bewaard om op verantwoorde wijze les te kunnen geven. De site
www.suzon.nl is een online folder waar u informatie kunt vinden over yogastudio SuZoN en hoe u contact kunt opnemen.
Deze site wordt door mij niet gebruikt om gegevens te verzamelen, te bewaren en door te geven.
De door uzelf meegedeelde persoonsgegevens die bewaard worden in contactgegevens van elektronische post en/of op
papier kunnen zijn:







voor- en achternaam
bedrijfsnaam
postadres
telefoonnummer (vaste lijn en/of mobiel)
e-mailadres
geboortedatum

Daarnaast wordt in contactgegevens van elektronische post en/of op papier ook bijgehouden waaraan u deelneemt en over
welke periode.
Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden, tenzij op individuele basis en na uw uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming of verzoek hiertoe. Alle digitale informatie wordt beveiligd volgens de coderingstechnologieën die erkend
worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector en/of de AVG wetgeving. U heeft altijd het recht om in te zien welke
gegevens ik van u bewaar en om deze te laten wijzigen, verwijderen of overdragen. Nadat u gestopt bent met het volgen van
les of een levering is afgehandeld worden alleen de voor de Belastingdienst noodzakelijke gegevens volgens de wettelijke
termijn bewaard. Andere gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor afronding van de administratie. De voor
vastlegging en raadpleging gebruikte middelen worden zo zorgvuldig mogelijk bewaard en bijgehouden om verlies of
misbruik te voorkomen. Mocht dit ondanks de voorzorgsmaatregelen toch geconstateerd worden zal hiervan melding gedaan
worden op de door de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven wijze. U kunt contact met mij op te nemen als u denkt dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.
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