Privacy beleid Inner Free
Laatste update 14-07-2020

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Inner Free. Bij het gebruik
maken van de website van Inner Free, ga je akkoord met dit privacy beleid.
Bescherming persoonsgegevens
Inner Free respecteert de privacy van de cliënten en de gebruikers van de website.
Inner Free vindt het belangrijk om persoonlijke informatie te beschermen, en gaat
zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens.
www.innerfree.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of
verstrekken. De persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor het doel
waarvoor ze zijn versterkt en in overeenstemming met de wet AVG.
Over Inner Free
www.innerfree.nl wordt beheerd door Petra van der Storm. Gegevens:
Inner Free
Eikenlaan 54
1399HD Muiderberg
KvK: 76720144
Gegevens verzamelen
Wanneer je bent ingeschreven voor de Inner Free nieuwsbrief, een download hebt
aangevraagd, je hebt aangemeld voor een online workshop en/of training, een
contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt gedaan of andere aanvragen doet
voor 1 van de Inner free gratis of betaalde producten en/of diensten, zal aan jou
gevraagd worden je gegevens in te vullen. Inner Free verwerkt alleen de gegevens
die je zelf verstrekt. Alle verstrekte informatie tijdens afspraken en/of sessies wordt
vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming wordt deze informatie nooit aan
derden verstrekt.
Voor het bijhouden van de administratie van Inner Free, wordt bij het maken van een
afspraak gevraagd naar uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en/of emailadres. Inner Free bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor Inner Free e-mails, zullen
je persoonsgegevens uiterlijk aan het einde van de desbetreffende maand uit het
systeem worden verwijderd. Uitschrijven kan door een mail te sturen aan
innerfree.yoganidra@gmail.com.
Doel persoonsgegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
-Je voornaam en e-mailadres gebruikt Inner Free voor het verzenden van
nieuwsbrieven en mogelijke updates rondom Yoga Nidra lessenseries. Hierbij gaat
het om gegevens die Inner Free verkregen heeft via het downloaden van gratis
documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens
die via de contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
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-Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een
offerte aanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen
maken en/of te antwoorden op de contactvraag.
Voorafgaand aan de definitieve bevestiging van de afspraak en/of Yoga Nidra sessie
kan er, indien gewenst, een intakegesprek plaatsvinden of een uitwisseling van
informatie plaats hebben omtrent de vragen van de cliënt en/of over de kenmerken
van een Yoga Nidra sessie. De verkregen persoonlijke informatie en gegevens
worden niet gedeeld met derden.
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Inner Free niet
aansprakelijk zal stellen voor bij-/en of nawerkingen na een afspraak en/of Yoga
Nidra sessie.
Social media
Inner Free wil het zo makkelijk mogelijk maken om de content van de website te
delen via Social media. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social
media platforms (Facebook, Instagram, YouTube, Google Plus) om te weten hoe zij
omgaan met privacy.
Links
Op de website kan er een link naar een externe website vermeld staan. Door op een
link te klikken ga je naar een website buiten www.innerfree.nl om. Het kan zijn dat
deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst Inner Free
hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te
trekken, waarna Inner Free je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van
deze gegevens doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze
gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor het moment
van intrekking. Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om
jouw persoonsgegevens te rectificeren. Je kan een schriftelijk inzageverzoek
indienen naar innerfree.yoganidra@gmail.com. Binnen een termijn van 4 weken zal
het verzoek door Inner Free in behandeling genomen worden.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site. Inner Free behoudt zich te allen tijde het recht voor, om het privacy beleid
te wijzigen. De wijziging gaat in op het moment van het vermelde tijdstip van
inwerkingtreding vermeld op de verklaring, te vinden op de website van Inner Free.
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