Boekel, 25 mei 2018

Privacyverklaring
Dag nieuw lid,
Fijn dat je je inschrijft zodat we je gericht kunnen informeren naar de workshops die hier zijn
Om lid te worden willen we je vragen om deze verklaring goed door te lezen en ons als reply terug
te sturen. Met vermelding dat je akkoord gaat. Als je ook in de toekomst lid wilt worden van de
besloten groep, is het fijn als we alle gegevens van je hebben en je deze ook wilt invullen.
Daarnaast zullen we dan nog wat aanvullende informatie van je vragen. Als je alleen de nieuwsbrief
wilt ontvangen volstaat een simpel akkoord, zodat we je mailadres kunnen blijven
gebruiken. Antwoordformulier privacy overeenkomst massagedans.
Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te voldoen aan de
privacywetgeving.
Wij zullen uw persoonsgegevens zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk behandelen.
Het zijn uw gegevens, dus u beslist wat u hiermee wilt (laten) doen (inzien, laten verwijderen, etc) .
Wij zullen niet meer gegevens bewaren, dan strikt noodzakelijk is.

1- *Voor- en achternaam: Om elk lid te kunnen onderscheiden van elkaar.
2-* Geslacht: Om enigszins een balans te kunnen krijgen tussen man en vrouw
3- Woonplaats en postcode(1ste 4 cijfers): Om gericht te kunnen promoten en events te kunnen
plannen en om evt meerijders op elkaar te kunnen laten afstemmen.
4- Mobiele telefoonnummer: Om u te kunnen bereiken in het geval van een last minute aanmelding,
annulering, wachtlijst of ivm terugbezorging van evt vermiste eigendommen.
5- *E-mailadres: Om u de nieuwsbrief, de bevestiging, uitnodiging, andere berichten te kunnen
versturen
6- Bijhouden van aanwezigheid, e.v.t. feedback (indien van toepassing) n.a.v. een bezoek van een
bijeenkomst en overige communicatie zoals comfortzone-score’s van een 6 en/of lager:
Dit is om adequaat vragen te kunnen beantwoorden en situaties beter te kunnen begrijpen en te
beoordelen.
7- *Ik ga discreet (in woord en beeld) om met de (persoons)gegevens van de andere deelnemers:
Ik ga akkoord met alle bovenstaande 7 punten en geef toestemming om mijn gegevens te bewaren
en te gebruiken.

1 Creatieve Workshops
2 Dans workshops
3 Meditatie workshops
4 Persoonlijke ontwikkeling
Ateljee 13b
Nanna Marion van der Horst
Neerbroek 13b
5427 PS Boekel
06 53748816

Betreft verwerking persoonsgegevens via
- Telefonisch contact
- E-mail verkeer
- Formulier op website
- Reactieformulier op website

Persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam
- adres
- woonplaats
- telefoonnummer
- E-mailadres
- geboortedatum
- aanwezigheid
- Geslacht

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
- Het afhandelen van uw vraag of opmerking
- contact met u kunnen opnemen
- het kunnen inschrijven voor een van onze workshops

Wie is de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) binnen de organisatie<br />
René Vermeij

Wie hebben er toegang tot de persoonsgegevens
Medewerkers van onze organisatie

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor
deze gegevens in eerste instantie verzamelt zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt altijd bij ons uw gegevens opvragen en desgewenst aanpassen of laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld

Technieken die wij gebruiken
De gegevens worden verzamelt via de website en in een beveiligde omgeving in een database
bewaard.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.

Dataportabiliteit van uw persoonlijke gegevens
Indien u uw gegevens wil verhuizen naar een andere partij kunt u hiervoor contact met ons
opnemen

