
 
Informatie over de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)  
 

De algemene verordening gegevensberscherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige 
privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens.  

Hierbij worden bedrijven en zelfstandige organisaties verplicht gesteld informatie te geven aan hun 
klanten hoe zij omgaan met klantgegevens. Ook worden er eisen gesteld aan informatie vragen en 
verkrijgen 

Ook de YogaHoos is verplicht cursisten op de hoogte te brengen. 

 

Privacyverklaring 

De YogaHoos verklaart hierbij dat gekeken is naar de bescherming van de persoonsgegevens. 

De resultaten worden hierbij uiteengezet. Ook wordt hierbij informatie gegeven welke rechten de 
cursist heeft en welke plichten de YogaHoos heeft. 

 

Intakeformulier 

Daarbij wordt gevraagd naar leeftijd, beroep en hobbies/sporten om een idee te krijgen welke 
fysieke en of mentale belasting de cliënt dagelijks heeft. Door dit in kaart te brengen kan ik, de 
docent, adviezen meegeven om de beoefening veilig en optimaal uit te voeren. 

Er wordt om dezelfde reden gevraagd naar achtergrondinformatie op fysiek of mentaal gebied die 
relevant is voor de yogabeoefening. 

Email en mobiele telefoonnummer zijn nodig voor de nodige correspondentie omtrent de lessen. 

( Er zal gemiddeld 1x per kwartaal een nieuwsbrief worden verstuurd met informatie omtrent de 
lessen en achtergrondinformatie. Deze nieuwsbrief wordt alleen verstuurd aan de huidige cursisten, 
en cursisten die aangegeven hebben de informatie te willen ontvangen. 

Adresgegevens zijn nodig voor verifiërbare informatie bij betaling.  

 

Opslag en verwerking gegevens 

 De gegevens worden bewaard zolang de cursist les heeft. Na het stoppen worden zij nog 2 
jaar bewaard. Als de cursist ook aangeeft tijdelijk te stoppen zijn de historie van de cursist 
waardevol bij het herstarten. 

 De gegevens worden bewaard in een niet openbaar toegankelijk ruimte. 



 De gegevens worden alleen gebruikt voor de yogalessen van de YogaHoos. Zij worden niet 
doorgegeven aan derden. 

 

 De cursist heeft altijd het recht om inzage in zijn gegevens te krijgen, ook om zonodig 
informatie aan te passen en of te wijzigen. 

 Ook heeft de cursist het recht om toestemming op gegevens te beperken en weer in te 
trekken. Ook heeft de cursist recht deze gegevens door te geven aan andere organisaties. 

 De cursist heeft recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
De AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen. 

 Deze privacyverklaring is ook na te lezen op de website. 
 Om te kunnen aantonen dat cursisten  geldige toestemming hebben gegeven wordt deze 

informatie per email verstuurd, en nadrukkelijk verwezen in de email met het akkoord gaan 
van de informatie zonder tegenbericht binnen 2 maanden. 

 

Deze verklaring is opgemaakt op 16 april 2018 door de YogaHoos en herzien op 23 november 2019. 

 

Nicole Hoos-Logeman 

www.deyogahoos.nl 

06-45514416 

 

 


