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PRIVACYREGLEMENT DE PIOENROOS BLADEL  

 

Inleiding  

 

Dit is het privacyreglement van De Pioenroos Bladel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 68511264. De Pioenroos Bladel biedt yogalessen en holistische energetische 

massages om heerlijk tot rust te komen en te ontspannen.  Om de yogalessen en massages te 

kunnen verzorgen, verwerkt De Pioenroos Bladel persoonsgegevens van u.  Bijvoorbeeld wanneer u 

zich inschrijft of om u een factuur te kunnen sturen. De Pioenroos Bladel hecht veel waarde aan de 

zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement leggen wij u uit hoe De 

Pioenroos Bladel omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.  

 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat direct of indirect tot u herleidbaar is, zoals uw naam en 

adres. De ‘verwerking’ van persoonsgegevens houdt in dat een handeling met uw 

persoonsgegevens wordt verricht, zoals het noteren, raadplegen, opslaan of verwijderen van uw 

persoonsgegevens.  

 

De persoonsgegevens die De Pioenroos Bladel verwerkt zijn onder te verdelen in twee groepen:  

- Persoonsgegevens die worden verwerkt als u zich inschrijft voor yogalessen;  

- Persoonsgegevens die worden verwerkt als u zich aanmeldt voor een massage.  

 

DEEL A: Yoga  

 

Indien u zich inschrijft voor yogalessen, verwerkt De Pioenroos Bladel in ieder geval de volgende 

persoonsgegevens van u:  

 

- Voor en achternaam;  

- E-mailadres;  

- Adres;  

- Woonplaats; 

- Geboortedatum;  

- Telefoonnummer;  

- Bankrekeningnummer; 

- Geslacht. 

 

De Pioenroos Bladel verwerkt deze persoonsgegevens zodat u kunt deelnemen aan de yogales, wij 

met u contact kunnen opnemen (bijvoorbeeld voor toezending van het vakantierooster of u te 

berichten dat een les geen doorgang vindt), u informatie kunnen toesturen (bijvoorbeeld over een 

workshop) en aan u facturen kunnen toezenden.  

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u deelneemt aan de yogalessen. Op grond van onze algemene 

administratieplicht dienen wij bepaalde gegevens, zoals gegevens die zijn opgenomen op facturen, 

mogelijk langer te bewaren.  

 

Om de yogales die u volgt beter te kunnen afstemmen op uw behoeften en rekening te kunnen 

houden met eventuele (lichamelijke) beperkingen, kunt u mij gegevens verstrekken over uw 

gezondheid. Deze gegevens verwerkt De Pioenroos Bladel uitsluitend met uw uitdrukkelijk 

toestemming en alleen in het kader van de door u te volgen yogalessen. Deze toestemming kunt u 

altijd weer intrekken. De gegevens worden dan vernietigd en zullen niet meer worden verwerkt.  

 

Met uw uitdrukkelijke toestemming wordt uw geboortedatum verwerkt om u te kunnen feliciteren 

als u jarig bent.  
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DEEL B: Massage  

 

Indien u zich aanmeldt voor een massage, verwerkt De Pioenroos Bladel in ieder geval de volgende 

persoonsgegevens van u:  

 

- Voor en achternaam;  

- Telefoonnummer. 

 

Als u aangeeft een factuur te willen ontvangen, worden naast bovengenoemde persoonsgegevens, 

de volgende gegevens verwerkt: 

 

- E-mailadres;  

- Geslacht; 

- Geboortedatum;  

- Adres;  

- Woonplaats; 

- Telefoonnummer;  

- Bankrekeningnummer. 

 

De Pioenroos Bladel verwerkt deze persoonsgegevens zodat u zich kunt aanmelden voor een 

massage, wij contact met u kunnen opnemen (bijvoorbeeld als het tijdstip van de massage 

wijzigt), u informatie kunnen toesturen over de massages die wij bieden en aan u facturen kunnen 

toezenden.  

 

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij uw gegevens nodig hebben om u massages te 

kunnen aanbieden. Indien u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten of 

aangeeft slechts eenmalig een massage te willen, verwijderen wij uw gegevens na afloop van de 

massage en als de betaling is ontvangen. Wij zijn verplicht om een aantal persoonsgegevens op 

grond van onze algemene administratieplicht langer te bewaren.  

 

Indien u voor de massage geen factuur wilt ontvangen, worden uw gegevens niet in onze 

bestanden vastgelegd.  

 

Om de massage beter te kunnen afstemmen op uw behoeften en rekening te kunnen houden met 

eventuele (lichamelijke) beperkingen, kunt u mij gegevens verstrekken over uw gezondheid. Deze 

gegevens verwerkt De Pioenroos Bladel uitsluitend met uw uitdrukkelijk toestemming en alleen in 

het kader van het geven van de massage. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. De 

gegevens worden dan vernietigd en zullen niet meer worden verwerkt. 

 

Deel C: algemeen  

 

Hetgeen in Deel C is opgenomen, geldt zowel ten aanzien van de persoonsgegevens die De 

Pioenroos Bladel van u verwerkt om mee te kunnen doen aan de yogalessen als voor het kunnen 

aanbieden van een massage.  

 

Beveiliging  

 

De Pioenroos Bladel treft maatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens kwijtraken 

wegens verlies, diefstal of een ander beveiligingsincident. Indien zich desondanks toch een 

beveiligingsincident voordoet dat invloed heeft op uw persoonsgegevens, doen wij ons best om de 

gevolgen daarvan voor uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. Indien noodzakelijk zal 

een beveiligingsincident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen.  
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Persoonsgegevens delen met derden  

 

Om alle cursisten snel en op efficiënte wijze te kunnen informeren als een yogales geen doorgang 

kan vinden, werkt De Pioenroos Bladel met een telefoonlijst. Per groep wordt een lijst opgesteld 

van namen en telefoonnummers van cursisten uit de desbetreffende groep, zodat zij elkaar kunnen 

bellen als een yogales niet doorgaat. De (voor en achter-)naam en het telefoonnummer van de 

cursist wordt uitsluitend met zijn of haar uitdrukkelijke toestemming op deze lijst geplaatst.  

 

Voor andere doeleinden dan hiervoor vermeld deelt De Pioenroos Bladel actief geen 

persoonsgegevens van u met derden. Indien wij persoonsgegevens van jou verstrekken aan 

derden, dan zullen wij dat nooit doen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.  

 

Rechten  

 

Uw persoonsgegevens zijn van u. U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw 

persoonsgegevens, onder andere zodat u ervoor kunt zorgen dat alleen correcte persoonsgegevens 

van u worden verwerkt en zodat u inzicht kunt verkrijgen in welke persoonsgegevens van u worden 

verwerkt. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die De Pioenroos Bladel van u 

verwerkt incorrect of onvolledig zijn of er iets anders niet klopt, neem dan contact met ons op.  

 

Contact  

 

Heeft u vragen over dit privacyreglement of over de wijze waarop De Pioenroos Bladel uw 

persoonsgegevens verwerkt? U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.  

 

De Pioenroos Bladel 

T.a.v. Lisette Wouters 

Doolandweg 60 

5531PM Bladel 

T: 06-52677703 

E: DePioenroosBladel@gmail.com 

 

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 30 maart 2018 

 

De Pioenroos Bladel behoudt zich het recht voor dit privacyreglement te herzien. Raadpleeg 

regelmatig de website www.depioenroosbladel.nl zodat u op de hoogte bent van de meest recente 

versie.  

 

 

 

 

http://www.depioenroosbladel.nl/

