Yoga Sanatana Dharma St. Niklaas
Feitelijke vereniging
Paswerkerslaan 78
9140 Temse

Email: linda.vbun1@gmail.com
Tel 0478 749 506
03/765 05 36

Algemeen
“Yoga Sanatana Dharma Sint Niklaas” (Y.S.D.) is verantwoordelijk voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet – de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Die vervangt de
Belgische privacywet en biedt u een betere bescherming en meer inspraak op
het gebruik van uw persoonsgegevens. (Ook gekend als GDPR).
Als vereniging verwerken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn
gegevens over uw persoonlijke situatie zoals : tel.nr., adres en e-mailadres.
Deze persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Deze nieuwe regels zijn voortaan ook van toepassing op onze vereniging.
Uw persoonsgegevens worden door Y.S.D. verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :

• om als lid te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Y.S.D. (uitvoering
overeenkomst)
• voor het versturen van uitnodigingen voor activiteiten van Y.S.D. naar
huidige of vroegere leden
• Voor het versturen van informatie i.v.m. yoga en yoga weekends.
• In geval de les geannuleerd moet worden om dringende reden
Welke gegevens kunnen we vragen en bewaren
Algemene identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer,
email
Deze gegevens worden schriftelijk of via mail verkregen bij uw inschrijving

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor de
gegevens verkregen werden.
Wie verwerkt deze gegevens
De gegevens die u aan ons geeft worden enkel verwerkt door Y.S.D.; door de
lesgever eindverantwoordelijke

Bewaartermijn
Y.S.D. bewaart persoonsgegevens gedurende de periode dat men actief lid is
van de vereniging. Voorbij die termijn worden gegevens nog 5 jaar bewaard
Hoe beveiligen wij de gegevens
Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde computersystemen.
Deze worden steeds geback-upt om te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
Uw rechten over, uw gegevens
U heeft het recht op inzage, kopie en recht op correctie of
verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan
opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. (In dat geval kunt u
geen informatie van ons ontvangen).
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. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft het recht
een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement
Y.S.D. kan haar privacy verklaring wijzigen.
Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website.

