
Privacyprotocol Ynanna yoga en ademcoaching 
 
Bij het verlenen van yoga en coachingsdiensten verwerkt Ynanna je persoonsgegevens. 
Om je te informeren hoe Ynanna met jouw persoonsgegevens omgaat is dit 
privacyprotocol opgesteld.  
 
Door je in te schrijven bij Ynanna voor mindful yogalessen, yoga & mindfulness lessen 
of een coaching traject aan te gaan, ga je akkoord met de algemene voorwaarden en 
het privacy beleid van Ynanna yoga en ademcoaching.  
 
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.  
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en 
in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Ynanna yoga en ademcoaching bied de volgende diensten aan: 
  –  mindful yogalessen 

–  yoga & mindfulness lessen 
  –  privé yogalessen 
  –  ademcoaching 
  –  ayurvedische massage.  
 
Wie verwerkt persoonsgegevens? 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
Christina Tomlow de Muinck Keizer, Ynanna yoga en ademcoaching te De Meern, 
christina@ynanna.nl, tel: 06-49336908 KVK-nummer: 60248742 
(Gegevens van deelnemers  aan de yoga & mindfulness lessen worden ook ingezien 
door Mariette Verhoef, Anansi Training te Langbroek). 
 
Welke gegevens verzamelt Ynanna?  
Wanneer je inschrijft voor yogalessen bij Ynanna word je gevraagd gegevens in te 
vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt:   
• NAW-gegevens 
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
• Geboortedatum  
• Geslacht  
Ook stellen we je in de gelegenheid opmerkingen te plaatsen over je gezondheid, 
lichamelijke beperkingen ed. Hier maken we een aantekening van in onze administratie.  
 
Wanneer je jaanmeld voor een coachingstraject bij Ynanna verstrek je ons je 
persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld via een 



inschrijfformulier, tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op 
andere wijze.  
 
Dit betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
• NAW-gegevens 
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
• Geboortedatum en –plaats  
• Geslacht  
• Levenservaringen 
• Gespreksverslagen 
• Inhoud van communicatie 
  
Alle persoonlijke informatie die je schriftelijk of mondeling met Ynanna deelt, wordt niet 
met derden gedeeld.  
 
Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?  
Persoonlijke gegevens gebruiken we om de betreffende dienst te kunnen verlenen.  
Je naam en e-mailadres gebruiken we voor om de het verzenden van bevestigings-
emails, betalingsinstructies of –herinneringen en nieuwsbrieven met informatie over de 
lessen, workshops, wijzigingen in het rooster en andere relevantie informatie met 
betrekking tot het aanbod van Ynanna yoga en ademcoaching. 
     
Je telefoonnummer kan gebruikt worden om contact met je op te nemen over eventuele 
wijzigingen in het rooster die voor jou van belang zijn. Je adresgegevens worden 
vermeld op facturen. Je geboortedatum gebruiken we om de gemiddelde leeftijd van 
onze klanten te weten zodat we een zo passend mogelijk aanbod kunnen geven. Indien 
je informatie verstrekt hebt over je gezondheid of andere persoonlijke informatie dan 
wordt dit uitsluitend gebruikt om je mogelijk te kunnen ondersteunen in een 
coachingstraject en/of adviseren over deelname aan de lessen.   
 
Jouw gegevens bij Ynanna yoga en ademcoaching:  
Ynanna bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze 
zijn ontvangen. De financiële gegevens worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere 
om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  
Je hebt altijd het recht om gegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het 
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ynanna yoga 
en ademcoaching.  



Indien jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk 
verzoeken dit te wijzigen of aan te vullen. Dit kan ook per e-mail naar 
christina@ynanna.nl.  
 
Ynanna yoga en ademcoaching verstrekt aan gastdocenten een deelnemerslijst bij het 
overnemen van de yogales(sen). Gastdocenten houden zich ook aan het privacy beleid 
van Ynanna yoga en ademcoaching. 
 
Beveiliging persoonsgegevens:  
Ynanna yoga en ademcoaching heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen 
om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen 
tot informatie over persoonsgegevens die ter beschikking zijn gesteld aan Ynanna yoga 
en ademcoaching. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als je 
aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op via christina@ynanna.nl  
 
Heb je nog vragen over dit privacybeleid of wil je meer informatie hierover? Neem 
hiervoor contact op met Christina Tomlow-de Muinck Keizer telefoon 06 – 49336908. 
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