PRIVACY STATEMENT
In dit Privacy Statement leg ik uit hoe Lilly van Viegen | Praktijk
voor Yoga Therapie omgaat met privacy gevoelige gegevens. Ik wil
voorop stellen dat ik uw gevoelige gegevens met de grootst
mogelijk zorg behandel. Hieronder leg ik uit hoe ik dat doe.
1. Activiteiten Lilly van Viegen | Praktijk voor Yoga Therapie
Lilly van Viegen is Yogadocent, Yogatherapeut en Reiki Master Teacher. Ik geef yogales in
groepsverband en één-op-één. Ik geef Yoga Therapie, waarbij de yoga therapeutisch wordt
ingezet en dus een specifiek doel dient. Hetzij ter bevordering van lichamelijke, emotionele of
mentale gezondheid. Daarnaast geef ik Reiki behandelingen. Hierbij wordt de Reiki-techniek
ingezet ter begeleiding en ondersteuning van individuen. Als laatste geef ik ook Reiki trainingen.
In deze training leren cursisten hoe ze zelf een Reiki behandeling kunnen geven.
Voel je je niet prettig omtrent de manier waarop er met jouw gegevens wordt omgegaan?
Neem dan gerust contact op via info@lillyvanviegen.com.
Lilly van Viegen Praktijk voor Yoga Therapie
De Blieckstraat 105
3572 WB Utrecht
K.v.K.: 67844154 - BTW: NL017175872B01
2. Het doel van gegevensverzameling
Communicatiegegevens
E-mailadres en desgevraagd telefoonummer dienen als communicatiemiddel voor overleg over
consulten, het maken van afspraken of het annuleren ervan. E-mailadres wordt enkel met
toestemming van de ontvanger gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.
Persoongegevens
Persoonlijke gegevens zoals naam- enadresgegevens en geboortedatum worden gebruikt voor
een goede dossiervorming en om cliënten met eenzelfde naam te onderscheiden.
Medische gegevens
Alle gegevens die in het intakeformulier worden ingevuld worden gebruikt voor een adequate
diagnose en het ontwikkelen van een persoonlijk behandeltraject. Deze gegevens worden enkel
gevraagd aan cliënten voor Yoga Therapie en in sommige gevallen Reiki behandelingen.
3. Wie ontvangen en gebruiken deze gegevens?
In eerste instantie verloopt het contact met mijzelf, Lilly van Viegen. Ik ben de hoofdgebruiker
van alle bovengenoemde gegevens. E-mailcontact en contact via het webformulier op de website

www.lillyvanviegen.com verloopt door middel van hostingservers van Siteground.
Indien er noodzaak ontstaat om uw medische gegevens met derden te delen, zal dit altijd met
schriftelijke toestemming van de cliënt geschieden.
4. Bewaartermijn gegevens
Alle gegevens worden gebruikt zolang het dossier actief is en de cliënt onder behandeling is.
Daarna zal het dossier nog één jaar bewaard worden. E-mailadressen die gebruikt worden voor
de nieuwsbrief zullen bewaard blijven totdat de gebruiker van dit e-mailadres zelf de nieuwsbrief
opzegt. Het e-mailadres zal dan uit de nieuwsbriefbestanden gewist worden.
5. Rechten
Recht op inzage
U heeft ten alle tijden recht om uw dossier in te zien en te bekijken welke gegevens ik van u
bewaar.
Recht op rectificatie
Gegevens die foutief zijn doorgegeven of verkeerd zijn opgeslagen worden desgevraagd
aangepast.
Recht op het indienen van een klacht
Als u een klacht wilt indienen omtrent Privacy, gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.
Recht op overdracht
Wanneer u besluit bij een andere aanbieder uw behandeling voort te zetten, dan heeft u het
recht om overdracht van uw dossier aan te vragen. Al uw gegevens zullen dan worden
overgedragen aan de andere partij.
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
U heeft ten alle tijden het recht om aan te geven dat u niet meer wenst dat ik uw gegevens
gebruik.
6. Verplichte gegevens
Wanneer u contact met mij opneemt via de website, zijn sommige gegevens verplicht. Dit is
aangegeven in het webformulier met een *.
7. Beveiliging van gegevens
Www.lillyvanviegen.com is beveiligd met een SSL certificaat. Verder maak ik waar mogeijk
gebruik van een tweestapsverificatie. De computer die ik gebruik is vergrendeld met een
screensaver en een wachtwoord.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er vragen zijn, neem dan gerust
contact met mij op.

