Privacyverklaring
Uw privacy is voor mij belangrijk. Via deze verklaring geef ik u dan ook graag toelichting welke
gegevens waarom gevraagd worden en hoe wordt omgegaan met uw gegevens.

Contactgegevens
Bij het inschrijven voor een yogales of een mindfulnesstraining (meditatiemomenten, 8 weken
trainingen, intro sessies,…) wordt u gevraagd om uw voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres
te melden. Naast identificatie, heeft de vraag naar uw telefoonnummer en e-mailadres enkel tot
doel om u te informeren rond de organisatie van de lessen/trainingen en eventuele wijzigingen in de
organisatie hiervan.
Uw e-mailadres wordt niet gebruikt om nieuwsbrieven naartoe te sturen. Wenst u dit wel, dan dient u
daar uitdrukkelijk toestemming voor te geven.

Yogalessen bij Opwijk Yoga
Bij het volgen van yogalessen bij Opwijk Yoga wordt u naast de contactgegevens ook de aard van
eventuele blessures gevraagd. Met de vraag naar eventuele blessures wordt nagegaan welke
houdingen voor u als deelnemer geschikt zijn of niet.
Opwijk Yoga beschikt ook over een gesloten WhatsApp-groep waar u lid kan van worden mits u uw
uitdrukkelijk toestemming daarvoor geeft. Dit kan u doen tijdens uw eerste yogales bij Opwijk Yoga.
Deze groep wordt enkel gebruikt om snel en efficiënt iedereen te verwittigen als er onverwacht een
wijziging is in het uurrooster.
U kan zich steeds zelf op elk moment uit de groep schrijven.

Mindfulnesstrainingen
Naast de vraag om contactgegevens wordt er bij het inschrijven voor een 8 weken training
Mindfulness aan u gevraagd om een intake formulier in te vullen. Naast de contactgegevens worden
ook enkele medische en psychologische gegevens gevraagd die relevant zijn voor de training. Ook
wordt er gepolst naar uw motivatie en verwachting, zo kan er een realistisch beeld geschetst worden
van de training.
Deze gegevens geven aan mij als trainer een beeld hoe uw algemene gesteldheid is en hoe ik u het
beste kan begeleiden tijdens de training.
Na afloop van de training worden de gegevens vernietigd.

Nieuwsbrieven
Om nieuwsbrieven te ontvangen van Joeri Roelandt - Yoga & Mindfulness, dient u daar expliciet
toestemming voor te geven. U kan zich op elk moment uitschrijven van deze nieuwsbrieven. Dit kan u
zelf door helemaal onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven of unsubscribe te klikken. U kan hiervoor
ook mailen naar info@joeriroelandt.be.

Opslag van gegevens
Alle gegevens die u met mij deelt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Delen aan derden
Gegevens die u met mij gedeeld heeft, worden niet doorgegeven aan derden, tenzij hiervoor een
wettelijke verplichting is.

Aanpassen of verwijderen van gegevens
Wilt u gegevens inkijken, aanpassen of verwijderen, dit kan via eenvoudig verzoek via
info@joeriroelandt.be.

Wijzigen privacyverklaring
U kan steeds de meest recente versie vinden op mijn website www.joeriroelandt.be.
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