Privacyverklaring Wereld van Yoga, versie april 2020.
Algemeen
• Dit is de privacyverklaring van Wereld van Yoga. Wereld van Yoga is een handelsnaam van
SPOOR10, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer 67063810 inzake de website www.wereldvanyoga.nl (= WVY)
• De privacyverklaring van Wereld van Yoga geldt voor iedereen die de website WVY bezoekt,
al dan niet via andere websites.
• WVY staat onder beheer van Wereld van Yoga. Wilt u contact met Wereld van Yoga? Dat kan
via www.wereldvanyoga.nl/contact
• Wereld van Yoga houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna:
AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
en leggen graag uit hoe wij dat doen.
Verzamelen gegevens
Hieronder laten wij weten welke gegevens we verzamelen, voor welke doeleinden we dit doen en op
basis van welke rechtsgronden (uit de AVG) we dat doen. Tevens vermelden we hoe lang deze
gegevens bewaard worden.
1. Naam, mailadres, eventueel geslacht en leeftijd van particuliere Gebruikers die zich
aanmelden voor de nieuwsbrief van Wereld van Yoga. Dit verzamelen wij, met als
rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend om onze nieuwsbrieven te optimaliseren en
daadwerkelijk te kunnen versturen. De gegevens worden bewaard totdat de Gebruiker zich
uitschrijft uit de nieuwsbrief.
2. Naam en mailadres van particuliere en zakelijke (zoals yogastudio’s) Gebruikers die via de
contactformulieren op WVY een vraag stellen aan Wereld van Yoga. Dit verzamelen wij, met
als rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend om de vragen zo goed mogelijk te
kunnen beantwoorden. De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.
3. Naam en mailadres van particuliere Gebruikers die via het reviewformulier op WVY een
yogastudio een review geven. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond gerechtvaardigd
belang, uitsluitend om ervoor te zorgen dat de review authentiek en betrouwbaar is. De
gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.
4. Naam, adres, mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en KvK nummer van Deelnemers
(zoals yogastudio’s) die zichzelf presenteren op WVY. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond
een overeenkomst, uitsluitend om deze overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. De
gegevens worden bewaard totdat de overeenkomst beëindigd wordt en zolang dit nodig is
voor de administratieplicht van Wereld van Yoga.
5. Naam, adres, mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en KvK nummer van overige
particuliere en zakelijke klanten van Wereld van Yoga, die een andere dienst afnemen dan
het gebruik maken van WVY als presentatieplatform. Bijvoorbeeld het afnemen van
yogaworkshops, yogaweekenden of lessen. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond een
overeenkomst, uitsluitend om deze overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. De
gegevens worden bewaard totdat de dienst geleverd is/de overeenkomst beëindigd is en
zolang dit nodig is voor de administratieplicht van Wereld van Yoga.

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?
Gegevens van betrokkenen kunnen inzichtelijk zijn voor partners waarmee Wereld van Yoga
samenwerkt, zoals de betaaldienst, accountant, nieuwsbriefpartner, websiteprogrammeur en
Google Analytics. Deze partners handelen zorgvuldig, onder verantwoordelijkheid van en in
overeenkomst met Wereld van Yoga.
Intrekken toestemming
Als gegevens aanvullend verkregen zijn via toestemming, kan de betrokkene deze toestemming
altijd weer intrekken. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar info@wereldvanyoga.nl
Inzage, rectificatie of wissen
Betrokkenen hebben altijd recht op inzage, rectificatie of het wissen van hun persoonsgegevens.
Dit kan betrokkene doen door een mail te sturen naar info@wereldvanyoga.nl In het geval van
een overeenkomst kan dit betekenen dat deze niet langer van kracht zal zijn. In het geval van een
nieuwsbrief kan betrokkene zich altijd via de opt-out optie uitschrijven.
Klacht indienen
Betrokkenen hebben altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit kunnen zij doen door contact op te nemen via
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens
Cookies
• Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van
de Gebruiker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde
voorkeuren van de Gebruiker.
• Daardoor kan Wereld van Yoga de Gebruiker bij een volgend bezoek aan WVY nog beter van
dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de Gebruiker gecheckt en bewaard heeft,
of de inhoud van het winkelwagentje.
• De Gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn
browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk
toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen.
Bij alle overige websites wordt het dan verboden.
• Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
• Wereld van Yoga maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van WVY te
optimaliseren.
• Wereld van Yoga maakt gebruik van marketingcookies om de communicatie van WVY zowel
op haar eigen site als op haar eventuele partnersites persoonlijker te maken en beter af te
stemmen op de wensen van de individuele Gebruiker.
• Wereld van Yoga maakt gebruik van zowel tracking cookies als analytische cookies waarmee
zowel het surfgedrag van individuen als ook van grotere aantallen bezoekers geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om WVY te
verbeteren en te optimaliseren.
• De rechtsgrond waarop Wereld van Yoga gebruik maakt van cookies is toestemming. Er
wordt aan bezoekers van WVY uitdrukkelijk toestemming gevraagd op het moment dat ze de
website betreden.

