
Privacy Verklaring Yogavereniging Terheijden 
 
Om Yogavereniging Terheijden diensten aan leden beschikbaar te kunnen stellen, is het 
noodzakelijk dat Yogavereniging Terheijden (‘wij’) in een aantal gevallen uw persoonsgegevens 
verwerkt. Yogavereniging Terheijden respecteert de privacy van zijn leden en zorgt dat al uw 
persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd 
welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u 
heeft. 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacy verklaring staan. 
 

1. Contactgegevens Yogavereniging Terheijden 

2. Welke persoonsgegevens worden door Yogavereniging Terheijden verwerkt? 
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
4. Doel van de verwerking 
5. Verstrekking aan derden 
6. Bewaartermijn 
7. Beveiliging 
8. Uw rechten 

9. Wijzigingen in deze privacy verklaring 

 
1. Contactgegevens 

Yogavereniging Terheijden  
secretaris@yogaterheijden.nl 
 

2. Welke persoonsgegevens worden door Yogavereniging Terheijden verwerkt 
Wij verwerken gegevens indien u: 

a. Lid wordt bij Yogavereniging Terheijden. 
b. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, 

telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum, Bankrekeningnummer. 
c. Binnen de Yogavereniging Terheijden als bestuurder  actief bent of bent geweest. Het 

gaat dan om de volgende gegevens: functietitel en termijn/periode waarin de functie is 
uitgeoefend; 

d. Vermeld wordt in het jaarverslag van Yogavereniging Terheijden wegens bijzondere 
verdiensten voor Yogavereniging Terheijden.Het gaat dan om de volgende gegevens: 
voor- en achternaam in combinatie met de verdiensten; 

e. Onze websites bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens niet 
zijnde persoonsgegevens en anderzijds om persoonsgegevens te weten het IP-
adres; 

f. Contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens 
waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het 
opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in 
combinatie met uw voor- en achternaam. 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers   
 

4. Doel van de verwerking 
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor: 

a. Het optimaal kunnen bedienen van de individuele leden van Yogavereniging Terheijden  
en het verbeteren van de dienstverlening; 

b. Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van Yogavereniging 
Terheijden; 

 
 



c. Het organiseren van bijeenkomsten; 
d. Het verstrekken van door u gevraagde informatie; 
e. Archief doeleinden;  
f. Analytische en onderzoeksdoeleinden; 
g. Het versturen van yoganieuws en service-gerichte informatie om onze leden te 

informeren, te interesseren en te betrekken; 
h. Het afhandelen van betalingen; 
i. Het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van 
toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal 

Yogavereniging Terheijden die eisen uiteraard volgen. 
 

5. Verstrekking aan derden 
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven 
doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de 
hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking in lijn 
met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

verstrekken van gegevens aan degene die lesgeeft en aan derden die voor Yogavereniging 
Terheijden en leden een ICT oplossing aanbieden, zoals voor ledenadministratie.  

Daarnaast verstrekt Yogavereniging Terheijden uw persoonsgegevens niet aan andere 
derdenzonder uw nadrukkelijke toestemming. 
 

6. Bewaartermijn 
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. 
Yogavereniging Terheijden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor 
de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn 
ter voldoening aan een wettelijke plicht. 
 

7. Beveiliging  
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Yogavereniging Terheijden 
doet er alles aan om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in lijn met de 

daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens 
ongeoorloofd gebruikt worden of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
Yogavereniging Terheijden  voorzitter@yogaterheijden.nl 
 

8. Uw rechten 
Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw 
persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan: 
voorzitter@yogaterheijden.nl 

Yogavereniging Terheijden  wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 

9. Wijzigingen in dit privacy verklaring 
Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen 
in de bedrijfsvoering van Yogavereniging Terheijden  Het is daarom raadzaam om regelmatig 
deze privacy verklaring te raadplegen. 
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