Privacyreglement
Je persoonsgegevens en je privacy in onze praktijk
Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een
organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde
rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond
van de AVG.
Onze praktijk
In Balans Zijn; yoga – meditatie – training – massage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.in-balans-zijn.nl
De Pegstukken 8 5482 GC Schijndel
info@in-balans-zijn.nl
06- 22613781 of 073-6892254
In Balans Zijn 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:
Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, behandel- en/ of leerdoel.
In onze praktijk worden de persoonsgegevens verwerkt omdat die noodzakelijk zijn om je goed van dienst te kunnen
zijn bij yoga, meditatie, massage en training en voor het financieel afhandelen van de behandeling cq les of training.
De plichten van de praktijk
In Balans Zijn is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Aan de plichten
die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden dan de door jou gevraagde dienst van ons;
dus yogales, meditatie begeleiding, massage, training en de financiële afhandeling hiervan.
 In Balans Zijn heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 Onze website en praktijk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
 Gegevens m.b.t. je behandeling worden opgeslagen in een gecodeerd bestand, een back-up wordt bewaard in
een kluis. Je persoonsgegevens worden zo goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
In Balans Zijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van brief, mail, Whats App of bellen om je uit te nodigen voor een les, training of massage.
Verzenden van brief, mail, Whats App of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Verzenden van brief, mail, Whats App of bellen om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en
producten.
In Balans Zijn verwerkt de persoonsgegevens zoals wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In Balans Zijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen van persoonsgegevens: 7 jaar, dit is het wettelijke
termijn van de belastingdienst.
Je rechten als betrokkene zijn de volgende:
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 Het recht op inzage van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden
gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op
grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.



Het recht om je tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@in-balans-zijn.nl
Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
In Balans Zijn heeft de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
derden voor verstrekking van je persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.
Er vindt geen uitwisseling van je persoonlijke gegevens plaats zonder je toestemming m.u.v. als er een wet
overtreden wordt.
In Balans Zijn neemt jouw privacy uiterst serieus en zal er daarom ook voor zorgen dat je gegevens met vertrouwen
worden behandeld.

