Privacyverklaring YinTantra
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
-naam
-email adres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
Website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via:
welcome@tantra-awarenss.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp). Verwerking van jouw gegevens wordt door ons verwerkt ten
behoeve van:
- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
- Het versturen van onze nieuwsbrief
– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
Het gebruik van de website www.YinTantra.com
YinTantra heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
jouw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw
gegevens te voorkomen.
Alle personen die namens YinTantra van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen,
zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Contactformulier
Als je het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden
de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling
daarvan.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens.
Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij
vragen om je adequaat te identificeren.
Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.
Beveiliging
YinTantra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op door te mailen naar welcome@tantra-awarenss.com.
YinTantra heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen:
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde
internetverbinding.

