
In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door KOKKON.

Wat zijn persoonsgegevens?
Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid

kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar
bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens

hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als
persoonsgegevens.

KOKKON gebruikt alleen gegevens die nodig zijn voor het geven van yogalessen.

Bij het starten van het volgen van yogalessen bij KOKKON worden jouw gegevens gevraagd. Dit omvat je
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres en bijzonderheden qua

gezondheid (indien van toepassing).

Gegevens via website
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op

de website: je abonneert op de Nieuwsbrief of een mail stuurt, dan wordt jouw email adres verwerkt.
De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de

eigenaar/docent van KOKKON toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde
documenten en mailinglijsten. 

Jouw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van de KOKKON. 

Om je in te schrijven voor een lessen gebruiken wij Doodle. 
Lees hun privacy statement via https://doodle.com/privacy-policy

Je kan je vrijblijvend inschrijven en ook weer uitschrijven op onze mailinglijst via een mail naar
kokkon.dmd@hotmail.com.

Hoe gaat KOKKON met mijn persoonsgegevens om?
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw
toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat

noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier. Wanneer
er foto's gemaakt worden tijdens een activiteit wordt er steeds toestemming gevraagd voor het gebruik

ervan. 

Je persoonsgegevens worden bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de
studio of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Dat kan via mail naar kokkon.dmd@hotmail.com

Namasté


