
 

Privacy Statement Maan 7 yoga, workshops en consulten 

 

Wanneer u zich inschrijft voor wekelijkse yoga-lessen, een workshop of een consult is het 

noodzakelijk dat ik bepaalde gegevens van u vastleg.  

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens; 

• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

Ik ben de enige die toegang heeft tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Wat doe ik met uw gegevens? 

• Een correcte bevestiging en factuur 

• Een op u afgestemde les, workshop of consult 

Hiertoe kan ook gezondheidsinformatie nodig zijn, of informatie over persoonlijke 

omstandigheden. Met name bij een consult Feng Shui en Chinese Gezichtsdiagnose zal er 

veel persoonlijke informatie worden gedeeld. Deze informatie kan ook uw gezinsleden 

betreffen. Deze informatie gebruik ik alleen voor het betreffende consult en daar ga ik zeer 

zorgvuldig mee om. 

• Een correcte informatievoorziening 

Indien een les, workshop of consult vervalt kan ik u tijdig bereiken om dit door te geven. Ook 

bewaar ik de aanwezigheidsgegevens van de yogalessen. 

 

• Mailing met nieuws 

Af en toe stuur ik u wellicht informatie over nieuwe workshops, lessen of andere activiteiten 

die ik heb gepland. Dit gebeurt per e-mail. U kunt het te allen tijde aangeven indien u deze 

informatie niet (meer) wilt ontvangen. 

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en 

expliciet uw toestemming vragen. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u 

ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of 

een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten 

overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te 

legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan vernoemde verzoeken. 

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan 

heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

  



Bewaartermijn 

Ik bewaar uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven 

doeleinden of zo lang de wet voorschrijft. Maan 7 mag de persoonsgegevens langer bewaren indien 

er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact 

met me op. 

Contactgegevens 

Maan 7 

Dimphi Goedhart 

Oudestraat 99 

5421 WD Gemert 

06-10319037 

info@maan7.nl 
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