
 
 
 
 

Cookies & Privacyverklaring Stoelyoga Nederland & Vlaanderen 

Inleiding: 

 

Stoelyoga Nederland & Vlaanderen neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en 

gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je 

akkoord met ons cookies en privacy beleid. Je gegevens zullen nóóit aan derden worden 

verkocht en/of verstrekt. 

Stoelyoga Nederland & Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel 

waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens 

Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. 

 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

- Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt 

afgenomen; 

- Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd; 

- Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je 

hebt afgenomen; 

- Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen; 

- Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt 

afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de betreffende e-mail; 

- Om de nieuwsbrieven en mailingen te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld; 

- Om in geval van deelname aan een bijscholing, workshop, evenement of training, te bepalen 

of deelname aan deze ‘dienst’ geen onvoorziene en ongewenste problemen zal gaan 

veroorzaken; 

- Om op basis van jouw surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af 

te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming (zie cookies). 

 

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 

je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je 

afneemt, en het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen. 

 

- Voor- en achternaam: Communicatiedoeleinden 

- Geslacht: Communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden, klantprofiel 

- Adresgegevens: Communicatiedoeleinden 

- Telefoonnummer: Communicatiedoeleinden 

- E-mailadres: Communicatiedoeleinden 

- Locatiegegevens: Communicatiedoeleinden 

- Gegevens over jouw activiteiten op onze websites en ons e-mailsysteem: 

Communicatiedoeleinden, klantprofiel, marketingdoeleinden 

- Gegevens over jouw activiteiten bij deelname aan onze online cursussen: Klantprofiel, 



communicatiedoeleinden, marketingdoeleinden 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door je aan te melden voor een les, training, 

workshop of evenement, in correspondentie en telefonisch, die relevant zijn voor jouw 

deelname aan het evenement of cursus.  

-Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 

7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.  

 

E-mail communicatie & nieuwsbrief 

 

Als je bij ons een product of dienst afneemt, ga je akkoord met ontvangst van onze periodieke 

nieuwsbrief. Je kunt je ook via de website inschrijven voor de nieuwsbrief. De 

persoonsgegevens die wij van onze nieuwsbrief abonnees registreren zijn het emailadres, 

eventueel voorzien van een naam. Wanneer je een product of dienst van ons afneemt of je 

aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens 

conform deze privacyverklaring (zie ook link in algemene voorwaarden). In iedere 

nieuwsbrief die je van ons ontvangt staat een link waarmee je je desgewenst voor ontvangst 

van de nieuwsbrief kunt afmelden.   

 

Ons emailsysteem (Mailchimp, Vimexx) geeft ons inzage in de emaillijsten waarop onze 

klanten geabonneerd zijn, welke e-mails zij van ons ontvangen hebben, en welke e-mails zijn 

geopend, op welke onderdelen van de nieuwsbrief is geklikt en de daaraan gekoppelde 

datums. Daarnaast houdt het Mailchimp automatisch het land en de regio van de gebruiker bij. 

Met deze informatie kunnen wij bepalen of de e-mails die je ontvangt interessant zijn voor je, 

en deze indien nodig beter afstemmen op jouw wensen zodat je geen ongewenste e-mails van 

ons ontvangt. 

 

Wanneer je lid bent van onze nieuwsbrief sturen we je op regelmatige basis e-mails met 

content updates en informatie over nieuwe producten, diensten en evenementen. 

Betalingsgegevens In het geval van een betaling hebben we inzicht in de betalingsgegevens 

van onze klanten. 

 

Als je ons bijvoorbeeld voor een vraag benadert via de e-mail, bewaren wij de door jou 

verstrekte gegevens/ correspondentie zolang nodig is om jouw vraag te beantwoorden en 

nodig is ten behoeve van onze eigen administratie. Mogelijk wordt jouw e-mail doorgestuurd 

binnen het bedrijf om jouw vraag te beantwoorden en waar nodig voor opvolging te zorgen in 

onze bedrijfsprocessen. 

 

Betaalgegevens 

 

Betaalgegevens van onze klanten bestaan uit de naam van de klant, (eventueel) 

adresgegevens, de aankoopdatum, betalingsmethode, ordernummer. Wij verwerken deze 

gegevens via onze betalingsprovider Mollie B.V. Dit gebeurt altijd via een beveiligde https 

verbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. 

 

De verwerking van betalingsgegevens baseren we op een van de zes AVG grondslagen 

genaamd “Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Deze betalingsgegevens 

zijn noodzakelijk voor onze boekhouder en belastingaangifte. 

 

 



Persoonsgegevens delen met derden 

 

We verkopen jouw gegevens niet aan derden.  

 

Beeld- en geluidsopnames en verspreiding daarvan 

 

Van en bij bepaalde evenementen, workshops, trainingen en lessen maken wij of maken onze 

partners beeld (foto/video)- en/of geluidsopnames. Dit zal vermeld staan in de product-/ 

dienstomschrijving zoals deze op onze website, of (in geval van studioverhuur) op de website 

van onze partner wordt aangeboden. Aan het begin van de training, workshop of les zal de 

wijze van verspreiding worden medegedeeld. Door deelname/participatie aan de training, 

workshop, les of het evenement, ga je akkoord met de opname en verspreiding daarvan. Het is 

altijd mogelijk om desgewenst buiten beeld plaats te nemen en/of niet actief te participeren in 

bijvoorbeeld een gesprek. Neem hiervoor contact op met de organisatie. 

 

Door aankoop en/of deelname aan de betreffende workshop, training of les ga je er zonder 

meer mee akkoord dat wij de foto of opname voor trainings-, communicatie- en 

marketingdoeleinden mogen gebruiken. Hiermee vrijwaar je Stoelyoga Nederland & 

Vlaanderen en haar partners van aansprakelijk voor schade als gevolg van de opnames of het 

gebruik daarvan.  Wees je ervan bewust dat je geen aanspraak kunt maken op een geldelijke 

vergoeding (of vergoeding anderszins) op basis van bijvoorbeeld portretrecht of gebruik 

persoonsgegevens. 

 

COOKIES 

 

Stoelyoga Nederland & Vlaanderen gebruikt alleen technische en functionele cookies en 

analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw 

computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 

technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website 

naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je 

afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 

je browser verwijderen.  

 

Social media 

 

De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers onze pagina’s bezoeken. Op basis 

daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde 

pagina hebben bezocht. Je kan eenvoudig berichten van ons delen. Social share buttons 

werken met cookies. We hebben geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. 

Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Facebook | LinkedIn 

| Instagram |Youtube 

 

Bewaartermijn & inzage 

 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Schrijf je je uit van de 

mailinglijst, dan bewaart Mailchimp de uitschrijving om ervoor te zorgen dat je de 

nieuwsbrief niet meer ontvangt. 

 



Beveiliging 

 

Stoelyoga Nederland & Vlaanderen heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om 

de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de 

persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. 

  

Links 

 

Op de website van Stoelyoga Nederland & Vlaanderen zijn een aantal links naar andere 

websites van organisaties te vinden. Stoelyoga Nederland & Vlaanderen kan geen 

verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. 

Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen. 

  

Veranderingen 

 

Deze cookie en privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op 

onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen leiden tot 

wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen. 

 

Vragen 

 

Wil je naar aanleiding van dit cookies en privacybeleid een vraag stellen of wil je gewoon 

meer informatie over iets dat je gelezen hebt? Vul dan ons contactformulier in. 

 

Contact gegevens 

 

Stoelyoga Nederland & Vlaanderen 

Keesomstraat 41 

1171 AM Badhoevedorp  

KvK: 70815895 

 

 

Dit cookies en privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 10 juni 2020. 


