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Privacy verklaring
bedoeld voor alle klanten van Anahatayogi

Van Anahatayogi
Reikibeverwijk.nl
Email: info@reikibeverwijk.nl
06 28438702

1. Doeleinden
Anahatayogi gebruikt persoonsgevens
1a. In het geval van een reikibehandeling:


voor het opstellen en bijhouden van een reikibehandelingsdossier. Hierin
is te lezen wat er tjdens de behandeling is gevonden en behandeld Ook
zal de voortgang in het dossier worden bijgehouden.



voor het volgens de wet het vergewissen van de juiste persoon voor de
behandeling aanvangt. Hier voor is het noodzakelijk het BSN nummer en
geboortedatum voor de eerste behandeling aanvangt te controleren.
Voor verdere behandelingen is het controleren van de geboortedatum
voldoende

1b. In het geval van yogalessen


het versturen van de factuur aan de juiste persoon.



het verstrekken van informate over yogalessen.
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2. wie maakt gebruik van uw persoonsgegevens
Uitsluitend Anahatayogi zal gebruik maken van uw persoonsgegevens, Tenzij u
daar nadrukkelijk toestemming voor geef.
Uitzondering hierop is een onafankelijke klachtenconsulent van Solopartnes.
Volgens de wet moet uw in gezonden klacht door gestuurd worden aan een
onafankelijke klachtenconsulent. Wanneer een klacht per email wordt
ingezonden, zal Solopartners beschikking krijgen over uw naam en emailadres.

3. Bewaartermijn.
Anahatayogi zal de gegevens bewaren tot wederopzegging. In het geval van
een reikibehandeling, zal uw dossier altjd bewaard blijven. U bent altjd
welkom opnieuw terug te komen voor verdere behandeling. Daarvoor is een
terug te lezen behandelingsgeschiedenis noodzakelijk.
In het geval van yogalessen, blijven uw persoonsgegevens bewaard tot u
aangeef de persoonsgegevens te willen wissen.

4. Uw rechten
U als klant van Anahatayogi heef de volgende rechten omtrent uw
persoonsgegevens:
1.

U mag ter alle tjden uw bewaarde persoonsgegevens aanvragen en
inzien.

2.

U mag ter aller tjden uw gegevens wijzigen of aangeven te willen wissen.
Anahatayogi zal hier altjd binnen een maand aan voldoen.

3.

U mag ter aller tjden bezwaar maken tegen het privacybeleid van
Anahatayogi.
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Contact en aanvragen kunnen worden gedaan via email vermeld boven aan
deze privacyverklaring en op de website reikibeverwijk.nl onder kosten en
contact.

5. beveiliging
Bijzondere persoonsgegevens en dossiers worden bewaard op een beveiligde
externe opslag en beveiligde computer van Anahatayogi. Derden hebben hier
geen toegang toe. Email verkeer vind plaats in beveiligde email programma van
one.com.
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