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Dru Yoga Weekend Retraite 

Jouw persoonlijke gegevens: je laat ze bij ons achter, wanneer je iets wilt 
bestellen of je inschrijft voor een event. Dat klinkt heel simpel, maar we 
kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom en waarvoor wij je 
om persoonlijke gegevens vragen. Dat vertellen we je graag, want we 
vinden het belangrijk hier open over te zijn. 

 

Veiligheid 

Alle gegevens die je bij ons achterlaat worden veilig bewaard. Wie niks met 
jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.  

 

Wat doen we met jouw gegevens? 

Wij gebruiken de door jou verstrekte, maar ook door onszelf verzamelde 
gegevens, voor verschillende doelen. Hieronder kun je zien welke doelen 
dat zijn. 

• Je boeking regelen 
Afhankelijk van je boeking hebben we je naam, e-mail-, post-, 
factuuradres, betaalgegevens en/of telefoonnummer nodig. 
Daarmee kunnen we je boeking regelen en je op de hoogte houden. 
We geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is, zoals je 
naam aan het hotel. 

• Je account 
In je account op druyogaweeekendretraites.nl slaan we onder 
andere de volgende informatie op: je naam, post-, factuuradres, 
telefoonnummer en e-mailadres. Handig, want dan hoef je deze 
gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook 
gegevens over je eerdere boekingen zodat we deze makkelijk kan 
terugvinden. 

• Klantenservice 
Je kunt ons bellen om een vraag te stellen of een e-mail sturen. Om 



je goed en snel te kunnen helpen bij vragen, vragen we je om 
persoonsgegevens en maken we aantekeningen die we – wanneer 
nodig – bewaren. 

• Nieuwsbrief 
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief op onze website. Zo blijf 
je op de hoogte van alle ontwikkelingen, tips en acties. Wil je geen 
nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan hier af. 

• Reviews 
We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Je kan ze plaatsen op 
Facebook, Instagram en Google. Kies dan zelf of je persoonlijke 
gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. 

 

Cookies 

Dru Yoga Weekend Retraite gebruikt cookies om je te herkennen om je 
een betere gebruikservaring te geven. Cookies stellen ons in staat om 
informatie te verzamelen over je gebruik van onze diensten en deze te 
verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze 
cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je 
kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Dru Yoga 
Weekend Retraite geen cookies ontvangt. 

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de 
hierboven aangegeven doeleinden of zo lang de wet dat voorschrijft. Dru 
Yoga Weekend Retraite mag de persoonsgegevens langer bewaren indien 
er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. 

 

Correctie en verwijdering 

Wil je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen 
probleem, laat het ons weten. 



 

Heb je nog vragen? 

Bel of mail ons op 06 199 199 29 of druyogaweekendretraite@gmail.com 


