
Privacyverklaring Reikicentrum de Ontmoeting: 

 

Amstelveen/Wilnis 01.01.2018 

 

Onderstaand de privacyverklaring van Reikicentrum de Ontmoeting waarin we omschrijven hoe er 

met uw gegevens wordt omgegaan en voor welke doelen die worden verzameld. Ook leggen wij uit 

welke rechten u heeft. 

 

Wij verzamelen uw gegevens waaronder, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres 

voor de volgende doelen: 

• Het versturen van nieuwsbrieven. 

• Het inschrijven voor cursussen en/of workshops. 

• Het boeken van een behandeling. 

• Het sturen van een factuur. 

• Het sturen van een groepsmail voor een workshop, cursus of masterclass. 

Uw gegevens worden bewaard in een Word of Excel document  in met een wachtwoord beveiligde  

omgeving. 

De opslagperiode is nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten 

tenzij we de gegevens op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren. Reikicentrum de 

Ontmoeting kan gegevens aan derden verstrekken die betrokken zijn bij de begeleiding van klanten 

en het geven van cursussen, jaartrainingen of workshops. 

Aanpassing klantgegevens: 

U heeft ten allen tijde het recht de door u verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Onderaan de nieuwsbrief van Reikicentrum de Ontmoeting staat hoe u zich kunt afmelden.                                                              

Mocht u inzage willen hebben in de door Reikicentrum de Ontmoeting bewaarde gegevens kunt u 

een schriftelijk (per e-mail)  inzageverzoek indienen. Reikicentrum de Ontmoeting zal uw mail 

uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst behandelen. 

Reikicentrum de ontmoeting is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

Reikicentrum de Ontmoeting 

Prins Bernhardlaan 39 

1182 BE Amstelveen 

info@reikicentrumdeontmoeting.nl 

06-51821498 

 

 

 

mailto:info@reikicentrumdeontmoeting.nl


Cookiebeleid: 

 

Reikicentrum de Ontmoeting maakt op de website gebruik van functionele en analytische cookies om 

zo het gebruiksgemak van de website te vergroten en om te kijken waar de wensen en interesses van 

de bezoekers liggen. U kunt in uw Internetbrowser de cookies verwijderen en ook instellen of u de 

cookies wilt accepteren of blokkeren.  

U kunt meer informatie vinden over cookies op de site van de consumentenbond.                                                                   

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies 
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