Privacyverklaring Kom thuis bij jezelf
Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor ons belangrijke waarden.
En geheimhouding als coach, Mindfulness trainer en yogadocent zijn voor
ons vanzelfsprekend. Daarom gaan we zorgvuldig met uw privacy om. Hieronder leest u hoe
wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kom thuis bij jezelf verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, doordat u
gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken voor- en achternaam, adresgegevens,
telefoonnummer en e-mailadres indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief,
workshops, coaching of een betalingsrelatie heeft via een bestelling of yoga abonnement.
We verwerken uw bankgegevens bij een lidmaatschap waarbij een betaling plaatsvindt
middels automatische Sepa incasso.
Gegevens via Contactformulier website:
Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail adres. Bij een vraag is er een
mailwisseling of telefoongesprek. Heeft u zich via het contactformulier aangemeld voor de
nieuwsbrief? Dan wordt uw mailadres daarvoor gebruikt en uw gegevens verwijderd nadat u
zich weer via de website heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.
Gegevens via Inschrijfformulier yoga / meditatie abonnement of Mindfulness training:
Voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, fysieke/mentale
klachten en eventueel naam en telefoonnummer van een contactpersoon bij nood.
Bankgegevens voor automatische Sepa incasso betaling bij een abonnement.
De bijzondere persoonsgegevens zoals de fysieke of mentale klachten (gezondheid) van een
deelnemer worden gevraagd met het doel om een beter beeld te krijgen van de betreffende
deelnemer en om waar mogelijk rekening te houden met deze klachten tijdens de lessen.
Deze persoonlijke gegevens worden niet in een bestand opgeslagen.
Gegevens via intakeformulier en verslaglegging coaching:
Voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum en
persoonlijke gegevens die u zelf verstrekt om u zo optimaal mogelijk te begeleiden tijdens
het coaching traject. Mits er aan u een verslag van de coaching wordt verstrekt, dan zullen
deze gegevens na uiterlijk een jaar na de coaching vernietigd worden. Ook de persoonlijke
gegevens die door u verstrekt worden tijdens een intakegesprek of het invullen van een
intakeformulier zullen na uiterlijk een jaar na de begeleiding vernietigd worden.
Gegevens via een bestelling uit de winkel van de website
voornaam, achternaam, adresgegevens (straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam)
telefoonnummer en e-mail adres. Op het moment dat de transactie is afgerond worden deze
gegevens verwijderd. Het betalingssysteem wat gebruikt wordt is Mollie.

Verwerken en bewaren van gegevens
We verwerken digitale en schriftelijke gegevens uitsluitend voor de afhandeling van
betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief (als u zich hiervoor heeft aangemeld), u te
kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, en als
we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor belastingaangifte). Mails aan meerdere
personen worden altijd als BCC verstuurd. We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gebruik van de gegevens voor promotionele doeleinden - Nieuwsbrief
Kom thuis bij jezelf kan uw contactgegevens gebruiken voor promotionele doeleinden zoals
een nieuwsbrief mits u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven via het
aanmeldformulier op de website of wanneer u een betaalrelatie met Kom thuis bij jezelf
bent aangegaan. U kunt ten allen tijde deze toestemming weer intrekken door dit via het
contactformulier op de website van Kom thuis bij jezelf door te geven.

Delen met anderen
Kom thuis bij jezelf verstrekt uw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@komthuisbijjezelf.nl
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Kom thuis bij jezelf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@komthuisbijjezelf.nl

Kom thuis bij jezelf
Is een Yogastudio waar ook Mindfulness training en individuele coaching wordt aangeboden.
Kom thuis bij jezelf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08159727.
Kom thuis bij jezelf hanteert de volgende handelsnamen: Kom thuis bij jezelf / Spelen met
Yoga. De yogastudio is gevestigd aan: Wilhelminastraat 2 7571 CE Oldenzaal
De persoon die uw gegevens ontvangt en beschermd bij Kom thuis bij jezelf is N.C. GortMunnink. Zij is tevens eigenaresse van Kom thuis bij jezelf. Contactgegevens:
info@komthuisbijjezelf.nl / telefoon 0541.520958

