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Privacyverklaring Conscious Body
Conscious Body is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren hierbij de privacy van de leden en
beperken alle opslag tot het minimum. Hieronder volgt een meer gedetailleerd overzicht.
Conscious Body slaat de volgende gegevens over je op:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Rang en examendatum
- In grove lijnen de vordering van je training.
Indien de leerling minderjarig is, wordt het e-mailadres en telefoonnummer van de
ouder(s)/voogd opgeslagen.
Deze gegevens zijn alleen in te zien door Willy Kristel en jouw instructeur(s).
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Conscious Body verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Je te informeren over je inschrijving;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of acties;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van je training;
- Je te informeren over wijzigingen aan de lessen, zoals het lesrooster in de
vakanties.
Geen geautomatiseerde besluitvorming of derden partijen
Conscious Body maakt geen gebruik van automatische besluitvorming, dat wil zeggen, alle
persoonsgegeven worden uitsluitend door de instructeur verwerkt. Conscious Body gebruikt
dan ook geen cookies of vergelijkbare technieken Bovendien deelt Conscious Body nooit
jouw gegevens met derden. In het geval dat er een derde partij betrokken is, bijvoorbeeld
een andere Poekoelanschool, dan zal de leerling zelf moeten beslissen zijn/haar/hen
gegevens met deze partij te delen. .
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Conscious Body bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dat betekent
dat wanneer je inschrijving afloopt Conscious Body al je gegevens zal verwijderen. Dit doen
we tenminste elk jaar. Uitzondering hierop zijn je naam en e-mailadres. We zullen je
toestemming vragen deze te bewaren voor onze oud-leden bestand. Dit wordt gebruikt om
je op de hoogte te houden van reünies, feesten en andere acties. Als je dit niet wilt, wordt
ook je naam en e-mailadres verwijdert.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Conscious Body en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@consciousbody.nl. We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Raadpleeg de volgende link
voor meer informatie over Europese privacy rechten:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Conscious Body neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Willy Kristel of
via info@consciousbody.nl
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