Privacy beleid
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke
gegevens.
Door je in te schrijven in het reserveringssysteem (Momoyoga) van Fabulous Yoga ga je akkoord met
de algemene voorwaarden en het privacy beleid van Fabulous Yoga.
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet.
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Over Fabulous Yoga
De website www.fabulousyoga.nl en het daaraan gekoppelde reserveringssysteem wordt beheerd
door Lisa Visser ( E. Visser)
Adres studio:
Langsom 28
1066 EW Amsterdam
KvK: 34138993
Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer je een account aanmaakt bij Fabulous Yoga via Momoyoga word je gevraagd gegevens in te
vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt:
* voor- en achternaam
* e-mailadres
* geboortedatum
* telefoonnummer
* straat en huisnummer
* postcode en woonplaats

Ook stellen we je in de gelegenheid opmerkingen te plaatsen over eventuele blessures, wensen of
aandachtspunten. Mocht om een medische reden de geldigheid van je product (bijvoorbeeld een 10strippenkaart) opgeschort worden, indien dat in overeenstemming is met de algemene voorwaarden
van Fabulous Yoga. Dan maken we daar een aantekening van in onze administratie. Deze informatie
wordt niet met derden gedeeld.
Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van bevestigingse-mails,
betalingsinstructies of –herinneringen en nieuwsbrieven met informatie over de lessen, workshops,
wijzigingen in het rooster en andere relevantie informatie met betrekking tot het aanbod van
Fabulous Yoga.
Je telefoonnummer kan gebruikt worden om contact met je op te nemen over eventuele wijzigingen
in het rooster die voor jou van belang zijn.
Je adresgegevens worden vermeld op facturen, indien je een factuur wenst te ontvangen van je
betaling voor de diensten en/of producten van Fabulous Yoga.
Je geboortedatum gebruiken we om de gemiddelde leeftijd van onze klanten te weten zodat we een
zo passend mogelijk aanbod kunnen geven. Daarnaast sturen we een verjaardagsgroet per e-mail.
Indien je bij het invulveld informatie verstrekt hebt over je gezondheid of andere persoonlijke
informatie dan wordt dit uitsluitend gebruikt om je mogelijk te kunnen adviseren over deelname aan
het programma van Fabulous Yoga.
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt en/of verkocht.
Jouw gegevens bij Fabulous Yoga
Indien je een account hebt aangemaakt en je wenst daar geen gebruik meer van te maken of je
wenst geen nieuwsbrieven meer te ontvangen, dan worden op jouw verzoek je gegevens verwijderd.
Indien je nog wel gebruik wilt maken van de diensten van Fabulous Yoga dan is daarvoor een actief
account noodzakelijk. Indien jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons
schriftelijk verzoeken dit te wijzigen of aan te vullen. Dit kan ook per e-mail naar
info@fabulousyoga.nl .
Fabulous Yoga en Momoyoga
Bij het inschrijven voor lessen, workshops en cursussen worden je persoonsgegevens opgeslagen op
de servers van Momoyoga. Kijk hier voor het privacy beleid van Momoyoga.
We gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om je aankopen en inschrijvingen voor lessen,
workshops en cursussen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Je gegevens zullen uitsluitend aan
derden ter beschikking gesteld worden indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling
of inschrijving. Dat geldt bijvoorbeeld voor een gastdocent die een deelnemerslijst krijgt
overhandigd. Ook gastdocenten dienen zich te houden aan het privacy beleid van Fabulous Yoga.
Bij een betaling via Momoyoga wordt de mogelijkheid aangeboden via Ideal te betalen via de
betaalprovider Mollie. Lees hier de privacy verklaring van Mollie. De informatie over ‘consument’ is
voor de deelnemer van toepassing.
Beveiliging persoonsgegevens

Fabulous Yoga heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen.
Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot informatie over persoonsgegevens die ter
beschikking zijn gesteld voor Fabulous Yoga.

Social Media
Fabulous Yoga kun je volgen via Facebook en Instagram. Via de website van Fabulous Yoga kun je via
buttons de Facebook pagina en het Instagram account van Fabulous Yoga bezoeken, liken en volgen.
Lees hier over het privacy beleid van deze Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met
privacy:
Facebook
Instagram

Wijzigingen
Fabulous Yoga behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen.
Heb je nog vragen over dit privacybeleid of wil je meer informatie hierover? Neem contact op via
info@fabulousyoga.nl

