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Privacybeleid 

• Eenmanszaak: YOGAVINA 

• Opgericht op 21 januari 2013 te Hemiksem 

• Ondernemingsnummer BE 0848176314 

• Maatschappelijke zetel: UNO-laan 154 B1, 2620 HEMIKSEM 

• Verkoopsvoorwaarden: alle prijzen zijn inclusief BTW 

• Terugbetaling en annuleringsvoorwaarden: zie voorwaarden prijsinfo 

• Privacy beleid:  

Algemeen 

YOGAVINA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens. 

Met deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan 

met persoonsgegevens. Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen en gaan 

zorgvuldig om met persoonsgegevens. YOGAVINA houdt zich aan de toepasselijke wet- 

en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend 

als GDPR). 

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen 

heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens: 

 

Savitri@yogavina.be 

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door YOGAVINA verwerkt ten behoeve van de volgende 

doeleinden en rechtsgronden : 

 

• voor het versturen van algemene informatie naar huidige of vroegere leerlingen van de 

yoga studio en andere geïnteresseerden via e-mail (gerechtvaardigd belang) 
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Welke gegevens kunnen we vragen en bewaren 

Algemene identiteitsgegevens : naam, voornaam, telefoonnummer, email 

Deze gegevens worden schriftelijk verkregen bij uw inschrijving voor een yogales, of bij 

het aanmelden voor onze nieuwesbrief vie de website. 

 

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de gegevens 

verkregen werden. 

 

 

Wie verwerkt deze gegevens 

De gegevens die u aan ons geeft worden enkel verwerkt door YOGAVINA. 

Wij geven geen gegevens door aan andere organisaties of aan derden. 

 

 

Gegevens van minderjarigen 

Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar alleen indien daarvoor 

schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

 

Bewaartermijn 

 

YOGAVINA bewaart persoonsgegevens gedurende onbeperkte periode, de leden kunnen 

zich zelf uitschrijven via een link in de mail. 
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Hoe beveiligen wij de gegevens 

Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde computersystemen. 

Deze worden steeds geback-upt om te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten. 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft het recht op inzage, kopie en recht op correctie of verwijdering van de 

persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement 

staat hoe u contact met ons kan opnemen. 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons. (In dat geval kunt u evenwel geen mails van ons ontvangen). 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen 

aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te 

legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 

hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te 

dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacy bescherming. 

 

 

Wijziging privacy statement 

YOGAVINA kan haar privacy verklaring wijzigen. 

Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen via e-mail. 
 

	
 


