Privacyverklaring – mei 2018
Algemeen
Als feitelijke vereniging Yoga Govinda Opwijk hechten wij 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.
Yoga Govinda Opwijk houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Contactpersoon
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:
Luc Bael
e-mail: luc.bael@gmail.com
Achterweg 90
telefoon: 0479/60 08 37
9300 Aalst
Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Yoga Govinda Opwijk verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• om bijdragen van de deelnemen aan de activiteiten van Yoga Govinda Opwijk te registreren;
• voor het versturen van noodzakelijke informatie over de activiteiten van Yoga Govinda Opwijk.
Welke gegevens kunnen we vragen en bewaren
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer. Email, aanvangsdatum van deelname, geboortejaar (facultatief).
Deze gegevens worden schriftelijk verstrekt door de deelnemers bij de inschrijving voor de eerste les
Wie verwerkt deze gegevens
De gegevens die u aan ons geeft worden enkel verwerkt door Yoga Govinda Opwijk.
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
Yoga Vedanta Aalst vzw bewaart persoonsgegevens gedurende de periode dat men actief deelneemt aan de lessen.
Voorbij die termijn worden gegevens niet meer gebruikt en worden deze louter bewaard als overzicht en historiek.
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.
Klachten
Mocht u een klacht of vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u dit te melden
aan de hiervoor genoemde contactpersoon.
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
Yoga Govinda Opwijk kan haar privacy verklaring wijzigen. Van een eventuele wijziging zullen we steeds een
aankondiging doen op onze website www.yogagovinda.be

