Privacy Verklaring
In de privacy verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt
gegaan die worden verzameld door “All Yin”.
Privacy verklaring van “All Yin” te Heerhugowaard.
Hier vind je de privacy verklaring van “All Yin” te Heerhugowaard. Hierin wordt omschreven hoe er
met jouw gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door “All Yin”.
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1. All Yin
Je leest op dit moment de privacy verklaring van “All Yin” . “All Yin” is een yoga studio te
Heerhugowaard waar wekelijks Yin Yoga lessen worden gegeven. Naast de wekelijkse lessen is er
een aanbod van workshops e.d. Er zijn situaties waar in jouw gegevens door “All Yin” verzameld
worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen
rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt
omtrent het gebruik van jouw gegevens door “All Yin”, neem dan gerust contact op via contact@allyin.nl

2. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door “All Yin”. Deze worden
hieronder toegelicht .
1. Het afhandelen van jouw betaling.
2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of onze reclamefolder.
3. Je telefonische of via mail te kunnen informeren over wijzigingen in en uitvoering van onze
diensten en/of producten.
4. “All Yin” verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn , zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
“All Yin” verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten/producten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt .Door ons worden de hieronder in het overzicht
vermeldde gegevens verwerkt :
1. Voor en achternaam.
2. Adresgegevens.
3. Telefoonnummer.
4. Emailadres.
5. IP adres.
6. Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt door te reageren op onze website,
via mail, telefoon of op enige andere manier van correspondentie.

4.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door “All Yin”, maar nooit langer dan nodig is
voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijk regeling jouw gegevens
langer moeten bewaren.

5. Beveiliging
“All Yin” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik , verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen
tegen te gaan .De website van “All Yin” maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certiﬁcaat om te
borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie
wenst over de beveiliging van door “All Yin” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op
met “All Yin” via contact@All-Yin.nl

6. Rechten
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 contact@all-yin.nl , “All Yin” zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door jou is gedaan , vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook onderaan
het identiteitsbewijs zwart) dit ter bescherming van privacy. “kopie ID” van de rijksoverheid is
hiervoor een ideale tool.

7. Plichten

“All Yin” verwerkt de persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een
commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van “All Yin” via email . Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om
aan te leveren zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of
producten. Je e-mail adres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunne versturen. Als deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan “All Yin” de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met “All Yin” met andere dan de hierboven
genoemde partijen te delen ( bijvoorbeeld voor het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst
jouw toestemming voor worden gevraagd “All Yin” behoud zich het recht voor de gegevens te
openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer “All Yin” dit gerechtvaardigd acht om te
voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten , eigendom of veiligheid van “All Yin” te
beschermen. Daarbij trachten we altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je
toch vragen ? neem gerust contact op via contact@all-yin.nl . Wijzigingen van deze privacy
verklaring, “All Yin” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de
hoogte.

