
 
 

Online privacy verklaring vrijman-yoga Kirsten Vrijman  

 
Vanaf 25-05-2018 gaat de wet AVG, de algemene verordening 
gegevensbescherming van kracht. Daarom deze openbaar opgestelde privacy 
verklaring. Heb je bezwaar, vragen of andere dingen, neem gerust contact met 

me op via lessen@vrijmanyoga.nl of 06-37444306. 
 

De persoonsgegevens verzamel en gebruik ik voor de diensten die ik verleen 
namelijk het geven van yogalessen, workshops, meditatie, babymassage en 
individuele yoga begeleiding. Niemand anders dan ik heeft inzage of toegang tot 

deze gegevens. 
 

Met welk doel verwerk ik jou gegevens 
 Om nieuws en berichten te kunnen verzenden: nieuwsbrief/reclame 
 Om je te informeren, telefonisch of per mail, als er wijzigingen zijn in de 

lessen 
 Om jouw betalingen af te kunnen handelen 

 Om je te informeren over wijzigingen in de dienstverlening en producten 
die ik lever 

 Ik verwerk ook persoonsgegevens ten behoeve van mijn belasting 

aangifte, dit betreft dan je intialen en naam 
 Ik informeer je als er hierin wijzigingen zouden plaatsvinden 

 Om in mijn lessen kennis te nemen van gezondheidsproblemen of andere 
zaken om je op mogelijke aanpassingen of varianten van oefeningen te 
kunnen wijzen 

 
De persoonsgegevens die ik verwerk 

 Voor- en achternaam  
 Geboortedatum  
 Adresgegevens  
 Telefoonnummer(s)  
 Email adres 
 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt zoals gegevens 

omtrent fysieke en mentale gezondheid 
 

Bewaren van gegevens 
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor jou gegevens worden verzameld. Ik hanteer de 

bewaartermijn volgens de belastingwet om te kunnen voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen.  

 
Delen van gegevens 

mailto:lessen@vrijmanyoga.nl


Ik deel geen gegevens van jou aan anderen. Ik verstrek alleen gegevens aan een 

erkende yogadocent als dit nodig is ten behoeve van het goed kunnen vervangen 
van een van mijn lessen bij ziekte of afwezigheid. Het behoort tot ons 

beroepsgeheim om deze gegevens strikt persoonlijk te gebruiken. Ik deel alleen 
gegevens met anderen om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen. 
 

Rechten van de betrokkenen 
Inzagerecht: Je hebt altijd het recht om gegevens in te zien die ik bewaar. 

Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je gegevens in te 
trekken of aan te passen als dat van toepassing is. 
Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie door te 

sturen.  
Klachtenrecht: neem in eerste instantie contact met mij op als je denkt dat je 
gegevens onrechtmatig worden gebruikt door mij. Weet ook dat je een klacht 

kunt indienen bij de toezichthouder. Verder kun je bezwaar maken op de 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 
 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:  
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je bezwaar, 
vragen of andere dingen, neem gerust contact met me op via 

lessen@vrijmanyoga.nl of 06-37444306. 
 
 

Opgesteld 19-05-2018 
Kirsten Vrijman 
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