
Privacy verklaring  

Yoga with April 

Nummer Kamer van koophandel 14118487  

info@yogawithapril.nl  

tel: 06 1308 3186 

Als je lid wilt worden, gebruik maakt van de groepsapp of reageert op onze social 

media, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de 

verwerking van deze persoonsgegevens door Yoga with April willen we transparant 

zijn. Daarom deze privacyverklaring. Yoga with April gaat uiterst zorgvuldig om met 

jouw persoonsgegevens en leeft de op dat moment geldende wet- en regelgeving op 

het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (bijvoorbeeld de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming) na. 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. 

De meest actuele versie vind je op onze website www.yogawithapril.nl .  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt   

Wij verwerken persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle 

informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn 

dus alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Wij krijgen de 

gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt of wanneer je contact zoekt via 

social media. 

Bij het aangaan van een overeenkomst verwerken wij in ieder geval jouw naam, 

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.  

Social media 

Yoga with April maakt gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter en 

Instagram met een eigen pagina. Via deze kanalen kun jij Yoga with April volgen en 

reageren op communicatie uitingen. Het privacy beleid van het betreffende social 

media platvorm is daarop van toepassing.  



Grondslagen voor verwerking 

Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag 

voor is. De volgende grondslagen zijn er: 

•    Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd 

weer ingetrokken worden; 

•    het uitvoeren van de overeenkomst die je met Yoga with April bent aangegaan; 

•    het nakomen van een wettelijke verplichting van Yoga with April; 

•    ter bescherming van vitale belangen van jou; 

•    ter vervulling van een taak van het algemeen belang of uitoefening van openbaar 

gezag; en 

•    voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Yoga with April. 

Doel 

Dienstverlening 

Wij verwerken jouw gegevens om onze lessen aan je te kunnen leveren. Voor het 

aanmaken van een lidmaatschap, het in behandeling nemen en beantwoorden van 

vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen.  

Informeren 

Wij verwerken jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail of app te kunnen 

informeren (of in een enkel geval telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw 

lidmaatschap of over soortgelijke lessen.  

Wettelijke verplichting 

Yoga with April kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw 

persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld 

wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom 

verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

Andere doelen 

Als wij persoonsgegevens willen gebruiken voor een ander doel dan reeds is 

beschreven, zullen wij hiervoor toestemming aan je vragen.  



Beveiliging van jouw gegevens 

Yoga with April zorgt voor passende technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder 

andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige 

andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen 

wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor 

toegangsbeveiliging.  

Bewaartermijn  

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking 

van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan 

wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort 

persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in 

ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de 

bewaartermijn wissen wij jouw gegevens.   

Diensten van derden 

Yoga with April maakt gebruik van diensten van andere partijen, namelijk 

bankverkeer. 

Verstrekking aan derden  

Wij verstrekken of verkopen in beginsel geen gegevens aan derden. Yoga with April 

kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te 

verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe 

bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van 

een strafrechtelijk onderzoek.  

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens? 

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Wij verwijzen jou 

graag naar de op dat moment geldende wettelijke regelgeving. Denkende aan 

bijvoorbeeld inzage gegevens, rectificatie gegevens, wissen gegevens, beperking 

van de verwerking, overdraagbaarheid gegevens, bezwaar tegen verwerking.  

Klacht indienen 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw 



gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst samen 

op. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan dit via 

info@yogawithapril.nl onder vermelding van jouw verzoek, bijvoorbeeld ‘inzage 

verzoek’.  

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. 


