
Privacyverklaring Bindi, versie mei 2018.  
 

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de producten en diensten van Bindi en geldt voor 

iedereen die de website www.bindi.nu bezoekt. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de 

privacy- en cookieverklaring te accepteren. 

 

ALGEMEEN  

▪ Dit is de privacyverklaring van BindiYogaStudio (hierna ‘Bindi’), ingeschreven in het 

Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32134361 inzake 

de website www.bindi.nu   

▪ De privacyverklaring van Bindi geldt voor iedereen die de website van Bindi bezoekt, al dan 

niet via Mindbody. 

▪ Wilt u contact met Bindi? Dat kan via www.bindi.nu/over-ons/contact 

▪ Bindi houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), die op 

25 mei 2018 in werking is getreden. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en leggen graag 

uit hoe wij dat doen.  

 

VERZAMELEN GEGEVENS  

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een persoon of die herleidbaar zijn naar een 

persoon. Bindi verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder laten wij weten welke gegevens we verzamelen, voor welke doeleinden we dit doen en op 

basis van welke rechtsgronden (uit de AVG) we dat doen. Tevens vermelden we hoe lang deze 

gegevens bewaard worden.  

 

1. Bindi verwerkt onder andere de volgende gegevens: voor- en achternaam, geslacht, 

bankgegevens, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gegevens over jouw 

activiteiten op de website. Bindi zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om 

de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ordergegevens worden in 

verband met de wettelijke bewaartermijn tot 7 jaar na het plaatsen van de order bewaard. 

2. Naam, mailadres, eventueel geslacht en leeftijd van particuliere gebruikers die zich 

aanmelden voor de nieuwsbrief van Bindi. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond 

gerechtvaardigd belang, uitsluitend om onze nieuwsbrieven te optimaliseren en daadwerkelijk 

te kunnen versturen. De gegevens worden bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft uit de 

nieuwsbrief.  

3. Naam en mailadres van particuliere en zakelijke gebruikers die via de contactformulieren op 

www.bindi.nu/over-ons/contact een vraag stellen aan Bindi. Dit verzamelen wij, met als 

rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend om de vragen zo goed mogelijk te kunnen 

beantwoorden. De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.  

4. Naam, adres, mailadres, bankgegevens en telefoonnummer van docenten en andere 

personen die diensten aanbieden via Bindi, zoals de reguliere lessen, workshops, 

behandelingen in één van de praktijkruimtes, de yoga opleidingen en het Bindicafé. Dit 

verzamelen wij uitsluitend om de samenwerking/overeenkomst zo goed mogelijk uit te 

voeren. De gegevens worden bewaard totdat de overeenkomst beëindigd wordt en zolang dit 

nodig is voor de administratieplicht van Bindi.  
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AAN WIE WORDEN DE GEGEVENS DOORGEGEVEN?  

Gegevens van betrokkenen kunnen inzichtelijk zijn voor medewerkers en partners waarmee Bindi 

samenwerkt, zoals de betaal- en systeemdienst van Mindbody, accountant, nieuwsbriefpartner, 

websiteprogrammeur en Google Analytics. Deze medewerkers en partners handelen zorgvuldig, onder 

verantwoordelijkheid van Bindi.  

 

INTREKKEN TOESTEMMING  

Als gegevens aanvullend verkregen zijn via toestemming, kan de betrokkene deze toestemming altijd 

weer intrekken. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar info@bindi.nu. 

 

INZAGE, RECTIFICATIE OF WISSEN  

Betrokkenen hebben altijd recht op inzage, rectificatie of het wissen van hun persoonsgegevens. Dit 

kan betrokkene doen door een mail te sturen naar info@bindi.nu. In het geval van een overeenkomst 

kan dit betekenen dat deze niet langer van kracht zal zijn. In het geval van een nieuwsbrief kan 

betrokkene zich altijd via de opt-out optie uitschrijven.  

 

KLACHT INDIENEN  

Betrokkenen hebben altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dit kunnen zij doen door contact op te nemen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-

doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens. 

 

GEBRUIK VAN COOKIES 

Bindi gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of 

smartphone. 

Bindi gebruikt deels cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat 

de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de 

website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te 

stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Verder kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen 

via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een 

toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Bindi maakt tot slot gebruik van Social Media buttons. Deze buttons maken op hun beurt ook gebruik 

van cookies. Deze buttons werken door middel van code die van de beheerder van deze diensten 

(Facebook, Instagram, Pinterest) afkomstig zijn. Op deze manier kunnen deze sociale netwerken 

informatie verzamelen over surfgedrag van degene die hierop klikt. 

 

mailto:info@bindi.nu
mailto:info@bindi.nu
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

