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Privacyverklaring groepslessen – Praktijk Evoli (https://praktijkevoli.nl) 

 

Praktijk Evoli probeert uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te verwerken.  

Uw gegevens worden verwerkt doordat u zich ingeschreven heeft voor de groepslessen bij 

Praktijk Evoli en/of de website bezoekt.  

 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Als u zich inschrijft voor een groepsles bij Praktijk Evoli worden de volgende gegevens van u 

verwerkt:  

- Voor- en achternaam 

- Geboortedatum 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Adres 

- Aanmeldingsdatum en inschrijving voor de groepsles(sen) 

- Geslacht 

- Bankrekeningnummer 

- Eventuele gegevens die u ons via e-mail, telefoon, of contactformulieren toestuurt 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt 

De bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de wet Algemene Ver-

ordening Gegevensbescherming (AVG), om goede diensten te kunnen verlenen en voor de 

volgende doeleinden:  

- Inschrijvingsverwerking en boekhouding.  

- Nadere informatievoorziening over onder meer wijzigingen van de diensten. 

- Het afhandelen van betalingen. 

 

Delen van gegevens met derden 

Praktijk Evoli verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Als Praktijk Evoli vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij 

u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen. 

 

Hoe wordt u geïnformeerd over de verwerking van uw (persoons)gegevens? 

Bij de inschrijving van een groepsles wordt er verwezen naar dit document, deze is te vinden 

via de link bij inschrijving. (https://praktijkevoli.nl/inschrijving-groepslessen-lekker-in-je-lijf/) 

 

Beveiligen van gegevens 

Praktijk Evoli doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat: 

- Er zorgvuldig omgaan wordt met uw gegevens. 

- Ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 

- Uw gegevens beveiligd gearchiveerd worden. 

- Uw gegevens gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

 

Indien er een datalek optreedt die ernstige gevolgen heeft of kan hebben voor de betrokkenen, 

is Praktijk Evoli verplicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.  

 

Bewaren van gegevens  

Praktijk Evoli bewaart uw (persoon)gegevens niet langer dan noodzakelijk en worden zeven 

jaar (beveiligt) bewaart.  
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Wat zijn uw rechten? 

Uw rechten omtrent de verwerking van uw gegevens is omschreven in de AVG. In het kort 

heeft u de volgende rechten:  

1. Het recht op inzage, zoals – onder meer – een kopie te ontvangen van de persoonsge-

gevens die van u verwerkt worden.  

2. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Niet alle persoonsgegevens kunnen gewist worden, 

vanwege onder meer de fiscale regelgeving.  

3. Het recht op rectificatie en aanvulling: uw persoonsgegevens te laten wijzigen. 

4. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.  

5. Het recht om (waar mogelijk) minder gegevens te laten verwerken. 

6. Het recht op een menselijke blik bij besluiten (omtrent automatische gegevens verwer-

king). 

7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

8. Het recht op duidelijke informatie over wat er met uw (persoons)gegevens gebeurt. 

 

Wijzigingen in de privacyverklaring 

Eventuele wijzigingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacyverklaring. 

U wordt dan ook aangeraden om de Privacyverklaring (te vinden op de website) regelmatig 

nog eens te lezen. Wijzigingen zullen zonder bekendmaking plaatsvinden. 

 

Wanneer u zich bij Praktijk Evoli inschrijft voor één of meerdere groepslessen verklaart u dat u 

op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat. 

 

Gebruik van foto’s en video’s op Social Media en internet 

In de groepslessen worden soms foto’s en video’s gemaakt. Wilt u dit niet, dan kunt u vooraf-

gaand aan de les uw bezwaar kenbaar maken via info@praktijkevoli.nl of op het moment zelf 

aangeven in de les. Wanneer u niet op de foto/video wilt komen of er niet achter staat dat deze 

foto/video online zal komen, kunt u dit melden en zal dit gerespecteerd worden. 

Foto’s/video’s kunnen geplaats worden op Social Media (denk aan Facebook, Instagram, Lin-

kedIn) en/of gebruikt worden voor promotie materiaal / drukwerk. Ten alle tijden zal er monde-

ling (voor Social Media) en schriftelijke (voor promotie materiaal / drukwerk) toestemming aan 

u gevraagd worden.  

 

Heeft u een klacht? 

Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van mis-

bruik, neem dan contact op via info@praktijkevoli.nl. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond 

de verwerking of verwijderen van uw gegevens. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft 

u op grond van de privacywetgeving het recht om klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons-

gegevens. 

 

 

 

Vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of wilt u informatie inzien, rectifi-

ceren of wissen? Dat kan door een mail te sturen naar info@praktijkevoli.nl. 

 

 


