Privacy verklaring Inner Balance
1. Persoonsgevens
1.1. Inner Balance verwerkt de persoonsgegevens wegens het gebruik maken van
de diensten.
1.2. De persoonsgegevens die Inner Balance verwerkt worden niet
doorgegeven/doorverkocht aan derden en blijven dan ook strikt alleen in gebruik van
Inner Balance.
2. De persoonsgegevens die Inner Balance verwerkt
2.1. Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die nodig zijn voor het volgen van
een Yogales of het krijgen van een behandeling in de praktijk van Inner Balance.
Zoals bijvoorbeeld blessures, klachten, ziektes etc.
2.2. Je hebt ten alle tijden recht op inzage van je persoonsgegevens, het wijzigen
en/of het verwijderen van de gegevens.
2.3. De gegevens worden zowel digitaal als op papier opgeslagen. (deze gegevens
blijven strikt in het bezit van Inner Balance)
3. Met welk doel verwerken wij de persoonsgegevens
Het afhandelen van een betaling, jou te kunnen bellen of mailen indien nodig om de
dienst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren voor het verzenden van een nieuwsbrief
en voor eventuele wijzigingen van het lesrooster of bij afmelding wegens ziekte of
verhindering.
4. Gebruik van cookies
Inner Balance maakt gebruik van Cookies, namelijk google analytics. Dit is om het
het bezoek aan de website van Inner Balance beter te kunnen begrijpen en de
diensten goed en overzichtelijk te kunnen aanbieden. Via de website plaatst
Google cookies om Google Adwords en – Analytics te laten functioneren. De website
van Inner Balance plaatst zelf geen cookies op uw browser. Inner Balamce maakt
wel gebruik van Google Adwords en – Analytics om beter gevonden te worden en bij
te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Algemene bezoekgegevens
waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die
browsers meesturen worden door Google bijgehouden. Deze gegevens gebruikt
Inner Balance voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze
website en haar vindbaarheid te verbeteren.
5. Klachten
Inner Balance wil jou erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

6. Persoonsgegevens beveiligen
Inner Balance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat
jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan telefonisch contact op of per mail via info@innerbalance.health.

