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Artikel 1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Yogaground B.V. verzamelt op zorgvuldige wijze persoonlijke
informatie, verder aangeduid als ‘persoonsgegevens’, die
vrijwillig worden verstrekt door geïnteresseerden. Het doel van
het verzamelen van deze persoonsgegevens is om
geïnteresseerden informatie te kunnen verschaffen en/of
diensten (yogalessen) te kunnen verlenen. In dit document
wordt uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen,
gebruiken en beschermen. Dit doen wij altijd in
overeenstemming met de geldende, Nederlandse wetgeving.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere
doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan
ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming
verkrijgen of indien wij dienen te voldoen aan enige wettelijke
verplichting.
De in dit document met een hoofdletter geschreven termen
worden geacht de betekenis te hebben, zoals gedefinieerd in
onze Algemene Voorwaarden, te raadplegen en te downloaden
via www.yogaground.nl.
Artikel 2. Automatisch verzamelen van persoonsgegevens
Yogaground verzamelt automatisch bepaalde soorten
informatie (zoals een IP-adres), indien u onze Website bezoekt.
Via onze Website worden cookies geplaatst. Deze cookies
worden gebruikt om de Website beter te laten functioneren.
Tevens monitoren wij het aantal bezoekers op onze Website.
Deze data zijn niet herleidbaar tot een apparaat of individu.
Artikel 3. Wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
Indien u als Deelnemer geen elektronische communicatie wenst
te ontvangen van Yogaground, dan kunt u een (opt out) verzoek
hiertoe zenden aan studio@yogaground.nl.
U kunt te allen tijde een verzoek tot wijziging of verwijderen
van informatie indienen door een bericht te sturen aan:
studio@yogaground.nl.
Artikel 4. Beveiliging en de integriteit van gegevens
Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve
voor zover in dit artikel bepaald.
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij hanteren een beveiligingsbeleid om persoonsgegevens te
beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging
of vernietiging. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot uw
persoonsgegevens strikt worden beperkt tot diegenen die
namens Yogaground betrokken zijn bij de uitvoering van de
diensten aan u.

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zo lang die
nodig zijn om uitvoering aan de diensten voor u te kunnen
verzorgen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om
verwijdering van uw persoonsgegevens.
Artikel 5. Wijzigingen in het Privacy beleid van Yogaground
Indien u persoonsgegevens aan Yogaground beschikbaar heeft
gesteld, dan heeft u het recht tot toegang tot die
persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te
kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of
verwijderen van informatie indienen door een bericht te sturen
aan: studio@yogaground.nl.
Yogaground kan de inhoud van deze Privacy Statement van tijd
tot tijd aanpassen. Wanneer wij dit doen, zullen wij de datum
‘laatst gewijzigd’ die bovenaan deze pagina staat vermeld,
aanpassen. Wij raden u aan om regelmatig na te gaan of een
update van ons Privacy Statement is doorgevoerd.
Artikel 6. Vragen
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via
studio@yogaground.nl.

