
 Privacy verklaring Jana Yoga 

 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld 
in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Samenvatting vooraf:  
De eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg, zijn bij mij in veilige handen. Vanuit mijn 
menselijke en professionele ethiek respecteer ik je privacy. Je hebt het recht om je gegevens in te 
zien, te corrigeren of te verwijderen.  
 
Algemeen 
Tim Walraven is eigenaar van Jana Yoga en verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. 
Jana Yoga is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71617264. 
 
Bewaren van persoons gegevens  
Je persoonlijke en contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media 
accounts) worden door Jana Yoga gebruikt voor administratieve en communicatieve doeleinden. 
(Denk hierbij aan het sturen van een nota, je op de hoogte houden van lessen, wijzigingen, 
yogaprogramma's op maat en yoga activiteiten in de brede zin van het woord).  
De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor degenen die de 
administratie en communicatie behandelen.  
Deze gegevens moeten zeven jaren bewaren worden voor de belastingdienst. 
 
Afmelden van emailberichten, kan ten alle tijden per mail via: Tim@janayoga.nl 
 
Bewaren van persoonlijke informatie 
Voor (therapeutische) yogaclasses, coachingstrajecten of andere programma's geef je persoonlijke 
informatie over je leven, via een intakeformulier of tijdens contactmomenten. De belangrijkste 
elementen voor onze samenwerking worden bewaard in een dossier. Mocht het zinvol zijn om 
informatie door te geven, is dit uiteraard alleen met je expliciete toestemming.  
 
Het dossier wordt (ongeveer) een jaar na ons laatste contact vernietigd. Dit geldt ook voor de 
gegevens van het intakeformulier. Je kunt op elk moment verzoeken om de persoonlijke 
informatie eerder te wissen, dan wel te vernietigen.  
 
Beveiliging 
Ik bescherm mijn werkplek, dossieropslag, en mijn apparaten (computer, laptop, backup schijf en 
mobiel) zoveel mogelijk tegen toegang door onbevoegden. Dat wat we via Social Media 
bespreken, wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als 
gebruikers van die diensten. Email staat op de apparaten en in de cloud van Jana Yoga, waar alleen 
administratief verwerkers van Jana Yoga toegang toe hebben en deze zijn beveiligd met een code. 
De site www.janayoga.nl is een visitekaartje, waar ik geen gegevens van je opsla.  Ik vertrouw op 
de  bescherming van gegevens door hostingbedrijf Antagonist. 
 
Akkoord 
Door yogalessen te volgen, een afspraak met mij te maken, iets te kopen of deel te nemen aan een 
workshop of ander programma, geef je aan akkoord te zijn met deze privacyverklaring.  
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