Privacy statement
B I O D A N Z A met Karin
Het leven begint bij jezelf
Karin Gjaltema
0475 318121
06 41621857
karin.gjaltema@devrijevogel.net
www.devrijevogel.net

Vrije Vogel Trainingen

Biodanza met Karin

Vrije Vogel Trainingen, Biodanza met Karin, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wil je contact over de bescherming van je persoonsgegevens of een klacht indienen,
neem dan contact op met:
Karin Gjaltema
Banmolen 6
6049 GJ Herten
karin.gjaltema@devrijevogel.net

of

0641621857

Ik ben zelf de beheerder van persoonsgegevens van deelnemers aan de Biodanza groepen en heb daar
geen speciale functionaris voor.
Persoonsgegevens die ik verwerk:
Biodanza met Karin verwerkt je persoonsgegevens doordat je deelneemt aan een van mijn biodanza
groepen, je hebt zelf deze gegevens ingevuld nav het inschrijfformulier bij de start van deelname.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam
Adres en Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Gezondheidsklachten, relevant voor Biodanza
Biodanza met Karin verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van de betaling
Verzenden van de wekelijkse mail
Het sturen van een kaart bij langdurige afwezigheid
Vieren van een verjaardag

Biodanza met Karin maakt geen gebruik van een nieuwsbrief, cookies of webshop. Ik verwerk zelf de
gegevens op de PC via Word en Excel documenten. Ik maak gebruik van een boekhoudprogramma voor
de boekhouding, hierin bevinden zich geen persoonsgegevens van deelnemers. Er worden geen gegevens
aan derden verstrekt zonder toestemming.
Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens:
Wanneer je aangegeven hebt om de persoonsgegevens te verwijderen, worden al je gegevens gewist.
Voor de administratie bewaar ik gegevens 7 jaar ivm de belastingdienst, dit zijn de deelnemerslijsten
waarop naam, aanwezigheid en betaling vermeld staan. Wanneer je langer dan 2 jaar niet meer danst bij
Biodanza met Karin dan verwijder ik je gegevens, tenzij je hebt aangegeven in de mailinglijst te willen
blijven staan.
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 je persoonsgegevens door Biodanza met Karin.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een mail naar karin.gjaltema@devrijevogel.net. Ik zal zo snel mogelijk, op
je verzoek reageren.
Tot slot wil ik je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Biodanza met Karin neemt de bescherming van persoonsgegevens 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 via karin.gjaltema@devrijevogel.net.

