PRIVACY STATEMENT YSZ

Als je een abonnement of een strippenkaart van Yogastudio Zeeland (hierna te noemen YSZ) hebt, een
lidmaatschap bij YSZ wil afsluiten, informatie wilt aanvragen of een proefles wil volgen bij YSZ, dan hebben
wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en
regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Gegevens van (potentiële) leden
Om te adequaat te communiceren met (potentiele) klanten van YSZ verwerken wij in ieder geval jouw
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer (IBAN), telefoonnummer en je emailadres. Ook als je al een lidmaatschap bij YSZ hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou
verwerken. Bijvoorbeeld iedere keer wanneer je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.
Waarom verwerken we je gegevens?
Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan YSZ haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan
bijvoorbeeld geen abonnement voor je aanmaken, omdat we je niet kunnen identificeren. Ook kunnen we
dan geen noodzakelijk informatie aan je verstrekken om de lessen te kunnen volgen. Of als je ons een vraag
hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden.
(Markt)onderzoek- en analyses
Je persoonsgegevens kunnen we gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses,
met als doel onze lessen en workshops te verbeteren.
Hoe gaan we om met jouw gegevens?
YSZ zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van onze
leden. Jouw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van YSZ in te zien. Daarnaast gebruiken we
jouw gegevens alleen, zoals in ons privacy beleid is vastgelegd.
We bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor we jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke
bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van bij YSZ hebt, dan
bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap of de geldigheid van
de strippenkaart.

