Privacyverklaring Happiness Yoga Lifestyle augustus 2018
Happiness verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.
In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.
Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en
gebruik van de website van Happiness, mailcontact (Outlook), het verwerken van Persoonsgegevens via
Microsoft Office, het opslaan van documenten op OneDrive, het bewaren van het schriftelijke
inschrijfformulier en het gebruik van Momoyoga.
Voor het gebruik van Momoyoga geldt de privacyverklaring van Momoyoga - zie
https://www.momoyoga.com/nl/privacy .
Happiness heeft een doorlopend abonnement voor het gebruik van Microsoft Office voor bedrijven
(Outlook, Excel, Word, Powerpoint, OneDrive), Hiervoor gelden de voorwaarden van Microsoft – zie
https://privacy.microsoft.com/nl-nl
College bescherming persoonsgegevens
Happiness Yoga Lifestyle verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving
op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens
en de Telecommunicatiewetgeving.
Verwerking Persoonsgegevens
Happiness Yoga Lifestyle behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
Happiness verzamelt de volgende Persoonsgegevens:
•
•
•
•
•

Berichten via de mail info@happiness-yogalifestyle.com (niet langer dan een jaar)
Inschrijvingen via Momoyoga
Documenten in Microsoft Office (o.a. Word, Excel). Deze worden opgeslagen in de cloud
‘OneDrive’ van Microsoft Office, behorende bij het doorlopende abonnement voor bedrijven
bij een bezoek aan Happiness en overige diensten, evenementen en activiteiten.
Het schriftelijke inschrijfformulier

Bovenstaande gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden
daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Happiness haar dienstverlening en
activiteiten.
Happiness verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
Happiness plaatst berichten op Facebook, maar bewaart geen informatie via Facebook. Voor het gebruik
van Facebook gelden de voorwaarden van Facebook.
Happiness plaatst berichten op LinkedIn. Voor het gebruik van LinkedIn gelden de voorwaarden van
LinkedIn.
Indien u geen informatie wenst of u wilt dat wij uw Persoonsgegevens verwijderen dan kunt u Happiness
schriftelijk op de hoogte brengen via de mail: info@happiness-yogalifestyle.com.
Website via ND-ICT
ND-ICT is verantwoordelijk voor de website www.happiness-yogalifestyle.com. Dat geldt ook voor de
cookies voortvloeiend uit de site en Google Analystics waar ND-ICT gebruik van maakt.
(Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies
krijgt Happiness inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en

onderwerpen. Op deze manier kan Happiness de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de
websitebezoekers. Happiness kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als
aanbieder van de dienst wel.
Lees ook meer informatie over de Google Analytics cookies en de aanvullende informatie over de TOS
(Terms Of Service) van Google Analytics.)

Beveiliging
Happiness neemt zorgvuldige en passende maatregelen om uw Persoongegevens te beveiligen. Dit om te
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke
informatie verloren gaat.
Happiness werkt met Microsoft Office & Momoyoga en voor deze programma’s gelden de algemene
voorwaarden & privacyverklaring van deze organisaties.
Links
Op de website van Happiness Yoga Lifestyle zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te
vinden. Happiness kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van u gegevens door
die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.
Vragen
Wilt u naar aanleiding van deze privacyverklaring een vraag stellen of wilt u gewoon meer informatie over
iets dat u gelezen hebt? Vul dan ons contactformulier in of stuur een mail naar info@happinessyogalifstyle.com.

