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PRIVACYVERKLARING 
 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) van kracht. Yoga Unlimited heeft  
de wettelijke plicht om jou als klant en/of lid te informeren over de verwerking van jouw persoons- 
gegevens en hoe wij met jouw privacy omgaan.  
   
Wat is de AVG? 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese  
Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde 
manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.  

 

Zo gaan wij om met jouw gegevens 

Jouw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om de juiste diensten te kunnen verlenen.  

Het verwerken van alle gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.  

 

Belangrijke informatie 

• We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee je ze met ons hebt  

gedeeld. 

• We delen geen persoonlijke gegevens met externe partijen, tenzij dit wettelijk verplicht gesteld  

is, of indien je hier zelf uitdrukkelijk om hebt gevraagd. In alle andere gevallen vragen wij altijd om 

jouw toestemming.  

• Je mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van je weten en mogelijk incorrecte persoonlijke 

gegevens corrigeren. Stuur ons hiervoor een schriftelijk verzoek. 

• Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk)  

niet langer de juiste diensten verlenen. 

• Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten,  

of dan wettelijk verplicht gesteld is. 

• Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen. 

• Je kunt schriftelijk bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw 

persoonsgegevens verwerken. 

Communicatie 

Als onderdeel van de dienstverlening van Yoga Unlimited informeren we je via e-mail en/of whatsapp 

berichten. Dit op basis van de door jou aangegeven voorkeuren.  

In sommige gevallen informeren we je met specifieke berichten zoals nieuwsbrieven.  

Je kunt zelf kiezen of je wilt dat we je blijven informeren over nieuws, lessen & workshops en overige 

diensten. Wanneer je deze mails niet meer wenst te ontvangen of je voorkeuren wilt wijzigen, stuur je een 

mail naar info@yogaunlimited.nl                                                                                       
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