Privacyverklaring Bewust in Beweging
Bewust in Beweging hecht belang aan de privacy van haar studenten en bezoekers van de website
https://www.bewustinbeweging.com
We gaan daarom zorgvuldig om met het opslaan, beschermen en verwerken van je
persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
Hierover lees je alles in onze privacyverklaring.
Het gaat hierbij om het verwerken van de volgende digitale en papieren gegevens:
digitaal
•via de website: informatie aanvragen en aanmeldingen voor losse lessen, trainingen of workshops;
•via de email: ontvangen van informatiefolders;
•via email: ontvangen van de nieuwsbrief van Bewust in Beweging;
•inschrijfformulieren die we na je aanmelding verwerken;
papier
•inschrijfformulieren die we na je aanmelding verwerken;
Bewust in Beweging acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. We
verwerken en beveiligen je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig.
Bij deze verwerking houdt Bewust in Beweging zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dat betekent onder andere dat:
•We duidelijk vermelden voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Dat doen we
via deze privacyverklaring.
•We het verzamelen van je persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig
zijn voor de doeleinden waar ze voor bedoeld zijn.
•We passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen.
•We je recht respecteren om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen
Waarvoor gebruiken we je gegevens?
informatie aanvragen en inschrijven lessen, trainingen en workshops
Via onze website of via de mail kun je je aanmelden of informatie aanvragen voor onze lessen en
trainingen. Als je je via het contactformulier op onze website aanmeldt, kan Bewust in Beweging de
onderstaande gegevens van je verwerken: voor-en achternaam (verplicht veld) en e-mailadres
(verplicht veld) en natuurlijk voor welke training of workshop je je wilt inschrijven, welke folder je
wilt aanvragen of dat je een op jou/jullie afgestemd advies wilt. Voor aanmeldingen of informatie
via de reguliere mail hebben we ook je naam en je emailadres nodig.
gegevensverwerking en bewaartermijn Bewust in Beweging training.
*Wanneer je je inschrijft voor een Bewust in Beweging training of workshop verzamelen we de
volgende gegevens: je NAW-gegevens, inclusief geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.
In geval van zwangerschap vragen we ook om je uitgerekende datum en om de contact gegevens van
je verloskundige praktijk (zodat helder is wie te contacten in noodsituaties).
Bewust in Beweging bewaart je gegevens tot de betreffende les of training plaatsvindt en daarna nog
zolang we denken dat het nuttig is of totdat je ons vraagt je gegevens te verwijderen.
*Een klein deel van de gegevens van je inschrijfformulier wordt gebruikt voor de financiële
administratie om een factuur te kunnen opstellen.
* De verslagen (bevalverhalen) die je instuurt worden in eerste instantie alleen door Patricia Vriens
gelezen en de kans bestaat dat ze vervolgens, als je toestemming geeft, doorgegeven worden aan
toekomstige zwangere vrouwen en hun partners als leer- en inspiratie materiaal.

Bewust in Beweging informatie folders
Bewust in Beweging verstuurt van haar verschillende trainingen digitale of geprinte folders.
Als je je via de website aanmeldt om een informatiefolder te ontvangen, kan Bewust in Beweging de
volgende gegevens van je verwerken: je adresgegevens, emailadres en eventueel telefoonnummer.
beveiliging
We hebben onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te
beschermen:
•Ons systeem is alleen toegankelijk door middel van door ons verstrekte inloggegevens.
•We maken gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) om de veiligheid van datatransfers te
waarborgen.
•We treffen fysieke toegangsmaatregelen.
je rechten met betrekking tot je gegevens
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
•Je kunt een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van je gegevens wanneer
deze onjuist of niet (meer) relevant zijn.
•Als je van mening bent dat Bewust in Beweging niet goed omgaat met je persoonsgegevens kun je
een klacht indienen bij Bewust in Beweging.
Als jij en Bewust in Beweging niet samen uitkomen en het antwoord van Bewust in Beweging op
je klacht niet leidt tot een acceptabel resultaat, heb je het recht om een klacht over Bewust in
Beweging in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en het indienen van klachten vind je op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact opnemen met Bewust in Beweging via de
contactgegevens op de website https://www.bewustinbeweging.com
websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Bewust in beweging kan niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de
privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.
cookiebeleid
Op onze website gebruiken wij cookies: kleine bestanden die verstuurd worden door een
internetserver en die worden opgeslagen op je computer.
Wij gebruiken functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeurs instellingen. Daarnaast gebruiken we analytische
cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de website.
Onze website maakt géén gebruik van advertising cookies.
wijziging privacyverklaring
Bewust in Beweging behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen,
zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Je kunt deze vinden op onze website https://www.bewustinbeweging.com
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 augustus 2020

