Privacy Statement
Inukshuk Yoga, neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en
gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun
je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je
aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met ingrid@inukshukcoaching.com
Contactgegevens:
www.inukshukcoaching.com
Stationsstraat 12, 6026 CV MAARHEEZE
06-54684942
Ingrid Arts is de Functionaris Gegevensbescherming van Inukshuk Yoga.
Zij is te bereiken via ingrid@inukshukcoaching.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inukshuk Yoga verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken met als doeleinde leveren van de dienst, facturatie en
financiële administratie en afhandelen klachten.
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geslacht
- Geboortedatum
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Inukshuk Yoga verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid, zodat we op de juiste manier de diensten kunnen afstemmen op jouw behoefte en wensen
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met ons op via ingrid@inukshukcoaching.com
dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inukshuk Yoga verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling ;

Verzenden van onze nieuwsbrief (de mogelijkheid om uit te schrijven vind je onderaan elke nieuwsbrief) Je e-mail adres wordt direct uit
ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard;

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en te informeren over cursussen/workshops;

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor het online boeken van lessen.
Inukshuk yoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor
onze belastingaangifte.

Delen met anderen
Inukshuk Yoga verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Inukshuk Yoga blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Momoyoga
Als je lid bent van onze yogastudio Inukshuk Yoga, dan maak je gebruik van het online boekingssysteem via Momoyoga. Inukshuk Yoga heeft
een verwerkingsovereenkomst met Momoyoga. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geef je Inukshuk Yoga toestemming
een profiel aan te maken in Momoyoga, zodat je online je lessen kunt boeken en
wijzigingen. Meer informatie over het privacy beleid van Momoyoga vind je op www.momoyoga.com/nl/privacy.
Informer Online Nederland BV
Als je klant van Inukshuk Yoga, worden je gegeven verwerkt in Informer Online Nederland BV, met als doel facturatie en financiële
administratie. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geef je Inukshuk Yoga toestemming een profiel aan te maken in Informer Online
Nederland BV. Meer informatie over het privacybeleid van Informer Online Nederland BV vind je op www.informer.nl/algemene-voorwaarden/
Nieuwsbrief
Schrijf je je in voor de nieuwsbrief met betrekking tot updates, Inspiraties, ideeën en geplande cursussen en workshops, dan worden je
persoonsgegevens ( voor– en achternaam en email adres) opgeslagen in ons e-mail systeem en dit gaat via de servers van
MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen
en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van MailChimp vind je op mailchimp.com/legal/.
Website bezoek
Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een
beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website
mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de
website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/cookies.
Google Analytics
Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics worden er cookies geplaatst. Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de
website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij
willen natuurlijk niet dat jij ongewenst gevolgd wordt, echter willen we jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede
statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt.
We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind j je
op https://policies.google.com/privacy.
Social Media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media door middel van een
aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst; Facebook, Twitter en LinkedIn. Lees de
privacy verklaringen van de social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.
Hoe lang we gegevens bewaren
Inukshuk Yoga zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we
tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen.
Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor
ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en
de verwerking ervan: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen; Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar ingrid@inukshukcoaching.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. Inukshuk Yoga zal zo snel mogelijk (binnen vier weken) op je verzoek
reageren.

Beveiliging
Inukshuk Yoga & Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
ingrid@inukshukcoaching.com
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig
het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
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