
Privacyverklaring 

Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens. Je 

gegevens zullen dan ook nooit aan derden worden verstrekt. 

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt namelijk:  

informatie verstrekken over de Child’Spacelessen in Feldenkraiscentrum Utrecht, het in kaart 

brengen en volgen van de individuele lessen die je volgt of het sturen van een factuur.  

Welke gegevens verwerk ik. 

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief of een audio-download hebt aangevraagd 

zal gevraagd worden je gegevens in te vullen. (naam en e-mailadres) Deze gegevens gebruik ik 

om jou te informeren over wetenswaardigheden en actualiteiten, nieuwsberichten en andere 

meldingen betreffende Child’Space Utrecht.  

Van mensen die voor individuele lessen komen verwerk ik ook adresgegevens i.v.m. de 

financiële afwikkeling, zoals rekeningen maken in mijn boekhoudprogramma. 

Uitschrijven 

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt 

aangemeld voor een workshop of andere les en in de toekomst geen e-mail van mij wilt 

ontvangen, kun je altijd jezelf weer uitschrijven door middel van de link onderaan de nieuwsbrief 

of door contact met mij op te nemen. Je e-mailadres wordt dan meteen uit mijn bestand 

verwijderd en zal niet worden bewaard.  

Mijn website 

Via mijn websitebeheerder zijn er passende technische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens te beveiligen en zo te voldoen aan de nieuwe wet AVG.  

Links 

Op mijn website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je 

naar een website buiten childspaceutrecht.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik 

maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de 

betreffende website. 

Bewaartermijn 

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uit het systeem worden 

verwijderd. 

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, om aan alle wettelijke 

verplichting te voldoen. Deze gegevens bewaar ik in mijn boekhoudprogramma. 

De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijk verplichte termijn door mij 

verwijderd.  

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de 

gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 


