Privacy verklaring Peace of Nature mei 2018
Peace of Nature, respecteert de privacy van haar leden en de gebruikers van de
website. We vinden het belangrijk om persoonlijke informatie te beschermen en gaan
zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens.
De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is daarbij ons uitgangspunt.
Over ons
De website www.peaceofnature.nl wordt bijgewerkt door Vanessa Julia. De hosting
vindt plaats bij www.yourhosting.nl
Nieuwsbrieven
Maximaal 2 keer per maand versturen wij een informatieve nieuwsbrief naar alle
leden en geïnteresseerden die hier toestemming voor hebben gegeven. Deze
nieuwsbrief omvat artikelen met betrekking tot vrouwenspiritualiteit en kondigt (yoga)
evenementen aan. Hiervoor gebruiken wij het programma Mailpoet.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Peace of Nature verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor de nieuwsbrief en wekelijkse yogalessen:
-

Voornaam
E-mailadres

Voor de healing yoga sessions (1-op-1)
-

Voor- en achternaam
E-mailadres
Adresgegevens
Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We
kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@peaceofnature.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Peace of Nature verwerkt je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
-

Voornaam en e-mailadres: verzenden van onze email nieuwsbrief
Voor- en achternaam, fysiek adres voor het opmaken van facturen
Telefoonnummer en e-mailadres om met je in contact te treden over
wijzigingen met betrekking tot yogalessen
Door je gegevens te verstrekken geef je toestemming om de gegevens voor
bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Hoe lang we gegevens bewaren
Peace of Nature bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en niet langer dan de
wettelijke termijn van 7 jaar (dit geldt voor NAW gegevens ten behoeve van de
Healing Yoga Sessions). Wij gebruiken persoonsgegevens voor het kunnen
uitvoeren van onze dienstverlening.
Naam & e-mailadres t.b.v. inschrijving nieuwsbrief
Bewaartermijn: zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere
email vind je een link om je af te melden, waarna je per direct geen email meer van
Peace of Nature ontvangt. Uiterlijk 1 jaar na afmelden worden je gegevens volledig
uit ons systeem verwijderd.
Delen met anderen
Peace of Nature verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke (betaling)verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Peace of Nature gebruikt geen cookies.
Je kunt ons bereiken via:
Website: https://www.peaceofnature.nl
Telefoonnummer: +31630015295
Bedrijfsadres: Rutherfordstraat 15
2014 KA Haarlem
Beveiliging
Peace of Nature neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn passende

technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies
of andere vorm van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen waaronder
versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat
past bij de gegevens die wij verwerken.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@peaceofnature.nl
Eigen risico
Peace of Nature is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of kwetsuren door
het volgen van lessen, oefeningen of behandelingen. Dit geldt voor (persoonlijke)
lessen en behandelingen. Bij twijfel of je bepaalde oefeningen en houdingen uit
mag/kan voeren, kun je het beste eerst contact opnemen met je huisarts of specialist.
Heb je verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@peaceofnature.nl
Wijzigingen
Vanessa Julia behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan
te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van
inwerkingtreding.

