Privacyverklaring
In de Privacyverklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens, die worden
verzameld door BARA yoga en Japanse taal (vanaf nu te noemen BARA), wordt omgegaan.
Jouw gegevens worden door BARA bewaard. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee wordt
gedaan en hoe je jouw wensen rondom je eigen gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze
verklaring.
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1. BARA
Je leest op dit moment de Privacyverklaring van BARA.
Bij BARA kun je terecht voor Japanse taallessen en yogalessen die in Zutphen worden gegeven door
Emmy Meijer, japanologe en yogadocent.
Bedrijfsgegevens:
BARA yoga en Japanse taal | De Waarden 162 | 7206 GL ZUTPHEN | www.emmymeijer.nl
BARA N53 (yogastudio) | Nieuwstad 53 | 7201 NL ZUTPHEN | www.bara-zutphen.nl
info@emmymeijer.nl | 06-43239548 | 0575-575777
KvK Nr. 08196066 | BTW-nr. 1888.81.530.B.03
BARA is een eenmanszaak van Emmy Meijer.
De Japanse taallessen worden gegeven op De Waarden 162 in Zutphen en de yogalessen in de studio
BARA N53 op Nieuwstad 53 eveneens in Zutphen. In de yogastudio worden ook door andere docenten
lessen en workshops verzorgd, zoals verschillende yogavormen, meditatie, chi kung, mindfulness en
lichaamswerk. Informatie over wat er door welke docent wordt aangeboden is te vinden op de site van
BARA N53: www.bara-zutphen.nl. De Privacyverklaringen van de betreffende docenten zijn te vinden
op hun eigen websites.
2. Doel gegevensvastlegging
BARA verzamelt persoonsgegevens voor het voeren van een eenvoudige ledenadministratie voor de
yogalessen en de lessen Japans. Deze gegevens zijn nodig om contact op te kunnen nemen bij
wijzigingen in het lesrooster, zoals in het geval van ziekte lessen tijdig kunnen afzeggen cq verplaatsen,
of in andere situaties waarvan je als deelnemer aan de les op de hoogte gebracht moet worden.

Voor de yogalessen worden de volgende gegevens verzameld: naam, adres, e-mailadres, (mobiel)
telefoonnummer, geboortedatum, keuze van lesmoment, keuze van betaalwijze. Deze gegevens
worden verkregen middels een fysiek inschrijfformulier. Door ondertekening van dit formulier ga je
akkoord met de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring, en geef je toestemming voor het
gebruik van je gegevens voor de genoemde doelen.
Voor de Japanse les wordt volstaan met naam en e-mailadres.
BARA stuurt voorafgaand aan het nieuwe yogaseizoen via e-mail of per post brieven met een nieuw
inschrijfformulier voor het nieuwe yogaseizoen. De brief wordt alleen verstuurd aan diegenen die het
inschrijfformulier niet tijdens de les overhandigd hebben gekregen.
BARA verstuurt geen (digitale) nieuwsbrieven.
Het is voor de bezoekers van de website van BARA niet mogelijk gegevens op de site in te vullen en
achter te laten.
De website van BARA en BARA N53 verzamelt gegevens om de websites te verbeteren. Dit gebeurt
met Google Analytics. Denk hierbij aan informatie over de duur van je website-bezoek of de pagina’s
die je veel bezoekt. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan je persoonlijke gegevens.
3. Ontvangers
De gegevens die BARA ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van handmatige
verwerking in een adressenbestand. De persoonsgegevens worden niet aan derden gegeven.
4. Opslagperiode
BARA bewaart jouw persoonsgegevens zolang als je deelneemt aan de lessen bij BARA. Na
opzegging wordt het inschrijfformulier vernietigd.
De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem en dus niet verbonden aan jouw
naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google
Analytics.
5. Beveiliging
Er wordt van jouw inschrijfformulier met persoonsgegevens één fysieke kopie gemaakt ten behoeve
van jezelf als bewijs van je inschrijving. Je persoonsgegevens worden beheerd door BARA in een
adressenbestand. BARA 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 het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met BARA.

6. Jouw Rechten
6.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij BARA zijn vastgelegd en worden
bewaard. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met BARA. Je krijgt
dan een overzicht van jouw gegevens.
6.2. Recht op rectificatie
Wanneer je gegevens niet kloppen of veranderd zijn heb je het recht om dit te laten rectificeren door
BARA.
6.3. Recht op verwijdering
Wanneer je niet langer wenst dat je gegevens bij BARA zijn vastgelegd heb je het recht op verwijdering
van jouw gegevens.
6.4. Recht op het meenemen van eigen gegevens
Wanneer je je eigen inschrijfformulier terug wilt heb je het recht dit formulier terug te krijgen.
6.5. Het recht op intrekking van verleende toestemming
Te allen tijde heb je het recht je verleende toestemming in te trekken.
6.6. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat BARA niet
op de juiste wijze met jouw gegevens omgaat. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
6.7. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat BARA jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van
jouw persoonsgegevens.
7. Plichten
BARA verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een
commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die
verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de
diensten van BARA. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een brief te kunnen versturen, je
telefoonnummer om contact te leggen bij een wijziging in het lesrooster. Als deze verplichte
gegevens niet worden aangeleverd, kan BARA de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het
nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met BARA met anderen te delen, dan zal daar eerst jouw
toestemming voor worden gevraagd. BARA behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren
wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer BARA dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan
een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van BARA te beschermen.
Daarbij zal BARA trachten jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
BARA yoga en Japanse taal | De Waarden 162 | 7206 GL ZUTPHEN | www.emmymeijer.nl
BARA N53 (yogastudio) | Nieuwstad 53 | 7201 NL ZUTPHEN | www.bara-zutphen.nl
info@emmymeijer.nl | 06-43239548
KvK Nr. 08196066 | BTW-nr. 1888.81.530.B.03

