Privacyverklaring
Privacy, Disclaimer & Cookies Geniet & Ontspan
Geniet & Ontspan neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door
gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nóóit aan derden worden
verkocht en/of verstrekt.
Geniet & Ontspan neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Geniet & Ontspan verwerkt persoonsgegevens alleen voor
het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet.
OVER ONS
De websites www.genietenontspan.nl en www.zwangerschapsyogapurmerend.com worden beheerd door Jennifer Nicholson van
Geniet & Ontspan.
Gegevens zijn:
Geniet & Ontspan, Gouw 58, 1441 CR Purmerend, KvK nummer: 58836608
Inleiding
Geniet & Ontspan verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy
statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van
Geniet & Ontspan en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna:
Persoonsgegevens).
College bescherming persoonsgegevens
Geniet & Ontspan verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming
van Persoonsgegevens, zoals de wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.
WELKE GEGEVENS VERZAMELT Geniet & Ontspan?
Wanneer u zich online of offline aanmeldt via de website of paynplan website/app of het contactformulier invult, een product koopt
of een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van de diensten, word u gevraagd om gegevens in te vullen. wij
verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan Geniet & Ontspan verstrekt. Als abonnee word u gevraagd om bij aanvang
een schriftelijke inschrijfformulier en een incasso machtigingsformulier in te vullen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
Inschrijfformulier - Bewaartermijn 7 jaar na uitschrijving
Voor- en achternaam, Straat en huisnummer, Postcode en woonplaats, Geslacht, Geboortedatum, E-mailadres, Telefoonnummer,
Blessures/Allergieën/Andere medische ongemakken, Eerste Bevalling, Aantal weken zwanger, Datum uitgerekend
Incassomachtigingsformulier - Bewaartermijn : 14 maanden na uitschrijving
Voor- en achternaam, Straat en huisnummer, Postcode en woonplaats, IBAN, Naam rekeninghouder
PayNPlan: opvraagbaar verwerkersovereenkomst
Voor- en achternaam, Straat en huisnummer, Postcode en woonplaats, Geslacht, Geboortedatum, E-mailadres, Telefoonnummer,
Land, Optioneel: Bedrijfsnaam en BTW nummer
MET WELK DOEL GEBRUIKT Geniet & Ontspan DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
- Uw naam en e-mailadres gebruikt Geniet & Ontspan voor het verzenden van informatie, delen van kennis en commerciële
nieuwsbrieven. Wij doen dit alleen met gegevens die wij verkregen hebben via de inschrijving bij paynplan en het inschrijfformulier.
- Uw IBAN en naam rekeninghouder gebruikt Geniet & Ontspan om aan de bank te kunnen bewijzen dat u Geniet & Ontspan
gemachtigd heeft om de lidmaatschapsgelden maandelijks van uw rekening te incasseren.
- Uw blessures/allergieën/andere medische ongemakken, eerste bevalling, aantal weken zwanger, datum uitgerekend worden door
Geniet & Ontspan gebruikt, zodat wij u kunnen adviseren over de deelname aan de (zwangerschaps-) yogalessen.
Verwerking Persoonsgegevens
Geniet & Ontspan behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Geniet & Ontspan verzamelt Persoonsgegevens bij het
opnemen van contact via de website, het abonneren op Geniet & Ontspan - nieuwsbrief en bij een bezoek aan Geniet & Ontspan
evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie.
De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Geniet & Ontspan dienstverlening en
activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u zichzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken
van de afmeldlink in het e-mailbericht of Geniet & Ontspan hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te
sturen naar info@genietenontspan.nl. Geniet & Ontspan verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Geniet & Ontspan verwerkt gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar, hier wordt toestemming voor gegeven door de ouder of
verzorger door middel van een handtekening op het inschrijfformulier.
U heeft zelf de keuze om gegevens omtrent blessures/allergieën/andere medische ongemakken aan te geven op het inschrijfformulier
en u ondertekent het formulier en geeft hierbij toestemming dat wij dit mogen opslaan in excel.
Gegevens omtrent uw bevalling, aantal weken zwanger, datum uitgerekend is Geniet & Ontspan wettelijk verplicht op te vragen,
zodat wij kunnen bewijzen dat u heeft aangegeven zwanger te zijn en daarom in aanmerking komt om ons factuur te declareren bij
uw zorgverzekeraar.
Disclaimer
Het doel van deze website is informatie te verstrekken over Geniet & Ontspan en haar diensten. De informatie zoals opgenomen op
deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze
internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website Geniet &
Ontspan aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het
vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor
persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Geniet & Ontspan.
Deze website bevat een aantal externe links. Geniet & Ontspan kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden
voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel
worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe link.
Cookies
Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op onze websites een
contactformulier geplaatst van Jotform zodat u ons met u vragen online kan benaderen.
Analyticscookies: Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe
bezoekers zoals jij de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.
Advertisingcookies: Om advertenties te serveren, wordt een cookie van DoubleClick geplaatst. Deze cookie houdt geen surfgedrag
en persoonlijke informatie bij en zorgt er alleen voor dat niet continu dezelfde advertenties worden getoond. Dit wordt ook wel een
‘frequency cap’ genoemd. Adverteerders kúnnen de cookies die zij plaatsen gebruiken om informatie over bezoekers te verzamelen.
Dit heeft niet onze voorkeur, maar we hebben daar helaas geen invloed op.
Op onze websites is een button opgenomen van Facebook om ons facebookpagina te promoten oftewel te liken. Deze buttons werken
door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden
cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie
die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook,
Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden
aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Links
Op de website van Geniet & Ontspan zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Geniet & Ontspan kan
geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het
Privacy Statement van de betreffende website te lezen.
Beveiliging
Geniet & Ontspan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt zorgvuldige en passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@genietenontspan.nl
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Geniet & Ontspan. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@genietenontspan.nl.
Geniet & Ontspan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid een vraag stellen of wilt u gewoon meer informatie over iets dat u gelezen heeft? Vul dan
ons contactformulier in.

