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Privacyverklaring van Tantra Sahajayoginicinta
- actualisering in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) -

Korte Samenvatting
Bij Tantra Sahajayoginicinta hechten we aan uw privacy en de vertrouwelijkheid 
ervan. Daarom behandelen we uw gegevens met de grootste zorg:

    • Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.
    • Uw gegevens worden slechts bij wettelijke verplichting aan derden verstrekt.

Gegevens en hoe we daarmee omgaan

    • Gegevens afkomstig van intakeformulieren voor workshops en cursussen. Deze 
worden maximaal tot drie maanden na afloop bewaard.

    • Naam en e-mailadres worden gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief 
todat u verzoekt deze gegevens te verwijderen uit ons adressenbestand.

    • Betaalgegevens worden in verband met de op ons rustende adminstratieplicht 
gedeeld met de boekhouder, gedurende de wettelijke termijn bewaard en op 
verzoek gedeeld met de belastingdienst.

Uitgebreide privacyverklaring AVG
Tantra Sahajayoginicinta, gevestigd p/a Prikbord, Postbus 6011, 2702 AA 
Zoetermeer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tantra Sahajayoginicinta verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u per mail 
belangstelling toont voor onze diensten, en/of gebruik maakt van onze diensten. 
Deze gegevens heeft u zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken:
    a) Voor- en achternaam.
    b) Geboortedatum.
    c) Telefoonnummer.
    d) E-mailadres.
    e) Bankrekeningnummer.

Deze gegevens zijn afkomstig van het door u ingevulde intakeformulier (a t/m d), en/
of van een email die u ons heeft gestuurd (d), of van uw betaling per bank (e). 
Deze gewone persoonsgegevens hebben we nodig om u per mail op de hoogte te 
stellen van onze nieuwsbrief en/of om in het economische verkeer transacties aan te 
gaan voorzover u van onze diensten gebruik maakt. Uw geboortedatum gebruiken 
we om vast te stellen of u 21 jaar of ouder bent omdat we aan jongeren geen 
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workshops aanbieden.

Tantra Sahajayoginicinta verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:
    1) Soort relatie tot uw partner en jaar waarin deze relatie begon.
    2) Wanneer van toepassing bijzonderheden waarvan begeleiders van workshops 

vooraf op de hoogte dienen te zijn, met name gebruik van medicijnen die het 
gedrag beïnvloeden, eventuele behandeling door specialist, psychiater, 
seksuoloog, relatietherapeut, traumatische seksuele ervaring in het verleden, 
etc.

Deze bijzondere persoonsgegevens verzamelen we uitsluitend via het door u 
ingevulde intakeformulier. Onze begeleiders hebben deze gegevens nodig om 
binnen hun ervaring, vaardigheden en kennis workshops te begeleiden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren:
    • uw intakeformulier en de daarop gebaseerde deelnemerslijsten ten behoeve 

van begeleiders tot 3 maanden na afloop van een cursus of losse workshop;
    • uw email adres totdat u vraagt dit uit ons adressenbestand te verwijderen;
    • boekhoudgegevens conform de wettelijke bewaartermijn.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Tantra Sahajayoginicinta verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting. Dit betreft in elk geval de boekhouder in verband met 
onze verplichting tot bijhouden van een financiële administratie. Ook de 
belastingdienst kan ons vorderen financiële gegevens te verstrekken..

Privacyverplichtingen van deelnemers

Deelnemers verplichten zich om de privacy van andere deelnemers en begeleiders 
te respecteren door:
    • voor, tijdens en na de workshops smartphones en andere geluids- of 

beeldapparatuur uit te zetten en in hun tas te laten;
    • aan derden geen informatie door te geven ten aanzien van de workshops 

waaruit de identiteit van deelnemers en begeleiders zou kunnen worden afgeleid.

We vragen dringend om het intakeformulier uitsluitend per post aan ons te zenden. 
We kunnen helaas niet instaan voor de veiligheid van per email verzonden 
intakeformulieren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tantra Sahajayoginicinta gebruikt op haar website cookies om het surfgedrag van 
bezoekers te inventariseren en zo de site te verbeteren. Het IP-adres van bezoekers 
wordt uitgelezen om na te gaan hoeveel bezoekers er op een dag zijn geweest, en 
welke pagina's zijn bezocht. 
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In tegenstelling tot talloze andere sites gebruiken we geen hulpmiddelen om de 
persoonlijke identiteit van bezoekers vast te stellen (zoals het email adres). 

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze 
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun uw ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tantra Sahajayoginicinta neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat 
uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op via info@sahajayoginicinta.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heb uw het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Tantra Sahajayoginicinta. Dat betekent dat u bij ons een 
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in 
een computerbestand naar u te sturen. 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@sahajayoginicinta.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een 
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie 
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek. 

Een verzoek tot verwijdering uit het bestand met emailadressen kunt u eenvoudig 
indienen bij info@sahajayoginicinta.nl vanaf het mailadres dat u wilt laten 
verwijderen. Let wel, soms heeft u een derde partij gevraagd mail door te sturen 
naar een ander mailadres dat niet bij ons is bekend.

Tantra Sahajayoginicinta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de bovenstaande link.

Zoetermeer, 23 mei 2018.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

