Privacy verklaring Tai Chi Uden
Tai Chi Uden hecht zeer aan de privacy van zijn leerlingen en doet er al het nodige aan om dit te
waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
We maken je in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor
welke doeleinden wij deze gebruiken. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte
bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom
aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de
hoogte bent.
Om effectief met je te kunnen communiceren verzamelen we, via het inschrijfformulier, de
volgende gegevens:
•

Adres gegevens (NAW). Naam, adres, postcode en woonplaats zullen alleen gebruikt
worden indien het nodig is om schriftelijk te kunnen corresponderen

•

e-mail adres. De meeste correspondentie zal verlopen via de e-mail. Deze zal tot doel
hebben om de lessen goed te laten verlopen en de sfeer binnen de groepen te bevorderen.
Denk hierbij aan (afwijkingen) van lestijden en datums, aankondigingen van speciale Taiji
gebeurtenissen en verspreiding van materiaal wat het leren van Taiji ten goede komt

•

Telefoonnummer. Indien het nodig is om acuut en snel met elkaar contact te hebben zullen
we gebruik maken van het telefoonnummer dat je daarvoor beschikbaar hebt gesteld

Verwerking en beveiliging
Je gegevens worden verwerkt en opgeslagen op een systeem dat beveiligd is naar de laatste stand
van de techniek, voortdurend up-to-date gehouden wordt en alleen voor Taiji en/of administratieve
doeleinden gebruikt wordt. De toegang tot het systeem en alle verbindingen met het internet zijn
beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot persoonsgegevens.
Delen van informatie met derden
Tai Chi Uden zal nimmer jouw persoonlijke gegevens verstrekken aan derden zonder opgaaf van
reden en zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.
Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden opgeslagen vanaf het moment dat het inschrijfformulier is ingeleverd.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen hierin. Bij inschrijving
ga je akkoord met deze privacy verklaring. Een verwijzing naar deze verklaring is te vinden op het
inschrijfformulier en de website. Na opzegging blijven de gegevens nog zeven jaar bewaard om aan
verplichtingen van de belastingdienst te kunnen voldoen.
Contact
Indien je contact wenst op te nemen over deze privacy verklaring, dan kan je gebruik maken van het
correspondentie adres, telefoon of e-mail:
Tai Chi Uden
Wolfgangstraat 24
5402 KK Uden
Tel: 0413-267312
e-mail: info@taichi-uden.nl

