
Privacy verklaring 

Jouw persoonlijke gegevens laat je bij ons achter, wanneer je je inschrijft voor wekelijkse lessen, 

voor een workshop of voor een cursus. Dat klinkt heel simpel, maar we kunnen ons voorstellen 

dat je graag wilt weten waarom en waarvoor wij je om persoonlijke gegevens vragen. Dat 

vertellen we je graag, want we vinden het belangrijk hier open over te zijn. 

Veiligheid 

Alle gegevens die je bij ons achterlaat worden veilig bewaard. Wie niks met jouw gegevens te 

maken heeft, kan er simpelweg niet bij. 

Wat doen we met jouw gegevens? 

Wij gebruiken de door jou verstrekte, maar ook door onszelf verzamelde gegevens, voor 

verschillende doelen. Hieronder kun je zien welke doelen dat zijn. 

Een correcte bevestiging en factuur 

Als je je inschrijft voor een les, workshop of cursus hebben we je naam, adres en 

contactgegevens nodig. Daarmee kunnen we je inschrijving bevestigen en je betaling verwerken. 

Een op jou afgestemde les, cursus of workshop 

Daarnaast vragen we ook naar gezondheidsinformatie. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de 

betreffende docent hier in de les rekening mee kan houden. Deze gegevens zijn dus alleen 

bestemd voor de docent die de les, cursus of workshop gaat geven. 

Een correcte informatie voorziening 

Doordat we je contactgegevens zorgvuldig bewaren, kunnen we je altijd bereiken als er 

bijvoorbeeld een les wijzigt of uitvalt. We bewaren overigens ook gegevens over eerder gevolgde 

lessen, zodat we weten wat je ervaring bij ons is. 

Klantenservice 

Je kunt ons een e-mail sturen om een vraag te stellen. Om je goed en snel te kunnen helpen bij 

vragen, vragen we je om persoonsgegevens en maken we aantekeningen die we – wanneer 

nodig – bewaren. 

Nieuwsbrief 

Als je je inschrijft bij ons voor een wekelijkse les, een workshop of een cursus, sturen we je ook 

onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen, tips en acties. Als je geen 

nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je je altijd afmelden. Dat kan via de zogenaamde 

afmeldlink in de nieuwsbrief en ook altijd via een apart mailtje of telefoontje. 

 Bewaartermijn 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven 

doeleinden of zo lang de wet dat voorschrijft. Mandala Mind mag de persoonsgegevens langer 

bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. 

 



Correctie en verwijdering 

Wil je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem, stuur ons een e-

mail. Je ontvangt binnen 2 werkdagen van ons bericht. 

  

Heb je nog vragen? Mail: info@mandalamind.nl 

 


