Privacyverklaring
Laatste update: 22-5-2018
Hoe krijgt BLUE LOTUS de persoonsgegevens binnen?
BLUE LOTUS verwerkt de persoonsgegevens die je invult en doorgeeft
- via het contactformulier van de BLUE LOTUS website
- via een e-mail
- via de telefoon
Hoe worden de persoonsgegeven verwerkt?
BLUE LOTUS verwerkt de volgende persoonsgegevens:
VOOR DE CURSISTEN EN DE MENSEN DIE PRODUCTEN KOPEN
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geboortedatum
- Bedrijfsnaam (eventueel)
- de cursus/opleiding en de locatie waarvoor je jezelf inschrijft
VOOR DE MENSEN DIE DE NIEUWSBRIEF WILLEN ONTVANGEN
- voor- en achternaam
- telefoonnummer
- e-mailadres
VOOR DE KLANTEN DIE EEN MASSAGE WILLEN ONTVANGEN
- voor- en achternaam
- telefoonnummer
- e-mailadres
Er worden geen medische gegevens geregistreerd of bewaard.
Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
BLUE LOTUS verwerkt jullie persoonsgegevens voor het vervaardigen van facturen
en om contact op te kunnen nemen, zowel via de email als telefonisch. Daarnaast
gebruikt BLUE LOTUS de persoonsgegevens om een overzicht te hebben van alle
gevolgde cursussen/opleidingen en de eventueel aangekochte artikelen.
Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang iemand klant is bij BLUE LOTUS en/of
cursussen volgt en/of de nieuwsbrief wil ontvangen.
Delen met anderen?
Wij zullen de gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij dit strikt noodzakelijk is
voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Er worden geen
persoonsgegevens aan derde partijen gegeven, door commerciële redenen.
Uiteraard moeten wij wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de
overheid.
In kaart brengen websitebezoek en Google Analytics
Op onze website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres en de gegevens die jouw browser automatisch meestuurt. Wij maken
geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken. Wij gebruiken ook geen cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen (ga naar contact).
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op je verzoek reageren en de
persoonsgegevens aanpassen.
Nieuwsbrieven
Maximaal 4 keer per jaar versturen wij een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven sturen
wij naar al onze klanten/cursisten, naar iedereen die zich heeft aangemeld voor de
nieuwsbrief. In elke nieuwbrief krijg een link en de instructies voor de afmelding voor
volgende nieuwsbrieven.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vanaf 25/5/2018 zullen wij gebruik van de diensten van Laposta maken, voor de
veiligheid van jouw gegevens en onze nieuwsbrieven. Laposta voldoet aan de eisen
van de nieuwe privacy-wet AVG.
Contactinformatie
BLUE LOTUS
Telefoon: 06 30298063
E-mailadres: klik op contact

