
Yoga Bara Plantinga - Privacy verklaring 
 

 
Yoga Bara Plantinga respecteert de privacy van haar studenten, cursisten, organisaties, bedrijven en alle 
gebruikers van haar site en draagt zorg voor dat de persoonlijk informatie die u ons verschaft vertrouwelijk 
wordt behandeld.  
 
Yoga Bara Plantinga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar 

ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie van de strippenkaarten en 

voor het versturen van nieuwsbrieven.  

Yoga Bara Plantinga biedt deelnemers ten alle tijden het recht om hun gegevens op te vragen bij Yoga Bara 
Plantinga. Ook hebben deelnemers ten alle tijden het recht om hun gegevens te laten rectificeren, te wissen en 
het gebruik van de gegevens stop te zetten door Yoga Bara Plantinga. Wanneer deelnemers van mening zijn dat 
Yoga Bara Plantinga niet op de juiste manier met hun gegevens omgaat, hebben zij het recht om een klacht in 
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Persoonsgegevens worden beschermd met wachtwoorden in de klantdatabase en zijn niet toegankelijk voor 
derden.   
 
De nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat deelnemers zich aanmelden voor de 
nieuwsbrief, worden hun e-mailadressen en voornamen automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst 
binnen Mailchimp. De opslag van hun gegevens is voor onbepaalde tijd. 
 
De website en back-ups van de website worden gehost bij Vimexx. Gegevens deelnemers achterlaten op de 
website van Yoga Bara Plantinga zijn op de servers van Vimexx opgeslagen. De opslag van deze gegevens is 
voor onbepaalde tijd. 
 
Op het moment dat je contact opneemt met Yoga Bara Plantinga via mail, dan worden de gegevens die jij 

meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de e-mailserver. De e-

mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of 

e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

Yoga Bara Plantinga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan 

de geldige wet- en regelgeving. De gegevens van deelnemers worden nooit langer opgeslagen dan nodig is voor 

het uitvoeren van activiteiten, tenzij Yoga Bara Plantinga op grond van een wettelijke regeling de gegevens 

langer moet bewaren. Yoga Bara Plantinga zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze 

uitsluitend ter beschikking stellen aan derden (bijvoorbeeld betalingsinstanties, boekhoudingprogramma, 

nieuwsbrief) als deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling of informeren over diensten en updates 

van Yoga Bara Plantinga. 

Door ons eventuele ingeschakelde derden (bijvoorbeeld een invaldocent) zijn verplicht om de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Yoga Bara Plantinga geeft de persoonsgegevens van de 

deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. 

Yoga Bara Plantinga behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel 

wanneer Yoga Bara Plantinga dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om 

de rechten, eigendom of veiligheid van Yoga Bara Plantinga te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht 

op privacy zoveel mogelijk te respecteren.  

 



Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van e-mails van Yoga Bara Plantinga, kan dat schriftelijk 

worden medegedeeld via een e-mail naar info@baraplantinga.nl of neem contact op via onderstaande 

contactgegevens. 

Yoga Bara Plantinga, Patrijsplein 47 (7064 EC) Silvolde, Kvk nr. 73634476. Yoga Bara Plantinga is een 

eenmanszaak, gedreven door Bara Plantinga.  

 

COOKIES 

Yoga Bara Plantinga gebruikt cookies op haar website om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn 

kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.  

Op de website van Yoga Bara Plantinga worden alleen toestemmingsvrije cookies gebruikt. Hieronder vallen 

niet privacy gevoelige analytische cookies voor bijvoorbeeld bezoekersstatistieken en functionele cookies om 

de website beter te laten werken. Toestemmingsvrije cookies hebben geen of weinig inbreuk op de privacy van 

de website bezoekers.  

Yoga Bara Plantinga maakt geen gebruik van cookies waarbij toestemming van de bezoekers vereist is zoals 

tracking cookies, cookies van derden of flash cookies en de cookies worden niet verstrekt aan derden.  

Yoga Bara Plantinga gebruikt Google Analytics waarbij de instellingstellingen voldoen aan de 

uitzonderingsgrond van de Cookie wetgeving. Diensten die ingezet worden om informatie te verkrijgen over de 

kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst, kunnen worden uitgesloten van de Cookiewet als deze geen 

of geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. Door de juiste inrichting van Google Analytics heeft 

de website Yoga Bara Plantinga geen voorafgaande toestemming van haar websitebezoekers nodig. 

mailto:info@baraplantinga.nl

