PRIVACY STATEMENT INNER GURU
1.1 In dit privacy statement staat beschreven hoe Inner Guru omgaat met privacy en
persoonsgegevens. Dit privacy statement heeft betrekking op eenieder die gebruikt maakt van de
website van Inner Guru en/of deelneemt aan de diensten van Inner Guru. Bij vragen over het
privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@inner-guru.nl.
1.2 Verwerken van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de website of de dienst verstrek je je persoonsgegevens vrijwillig aan
Inner Guru. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan, het opslaan,
aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• Je IP adres;
• Je email adres als je aankopen/vragen plaatst op deze website;
• Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (telefoonnummer, adres, betalingsgegevens);
Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt voor het afhandelen van inschrijvingen en
worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
1.3 Je gegevens worden zorgvuldig verwerkt. Inner Guru houdt zich hierbij aan de eisen die de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en/of de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) aan gegevensverwerking stelt. Als je een dienst afneemt of een
vraag stelt via de website dan laat je gegevens bij Inner Guru achter. Inner Guru verwerkt dus
alleen die gegevens die door jezelf bekend gemaakt zijn in het kader van de door jouw gevraagde
dienst. Deze gegevens zullen niet langer dan nodig is voor het leveren van de diensten bewaren.
Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector (SSL
certificaat). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het
onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van gegevense die wij ontvangen op onze site.
1.4 Verzoek om verwijdering, inzage en correctie
Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming,
het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en/of te laten
verwijderen. Je kunt je verleende toestemming voor het opslaan van je persoonsgegevens
naderhand ook weer intrekken. Inner Guru draagt er zorg voor om je zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek, dit verzoek door te voeren. Je ontvangt
daarover per e-mail bericht.
1. 5 Klachten inzake AVG
Inner Guru wijst je erop dat je als betrokkene een klacht kan indienen bij de desbetreffende
toezichthoudende autoriteit.
1.6 Welke gegevens worden verzameld en met welk doel
Inner Guru verzamelt gegevens als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven en/of als je
het contactformulier invult op de website. In die gevallen vraagt of verkrijgt Inner Guru onder
andere de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres,
betalingsgegevens, IP-adres. De informatie wordt gebruikt om de gewenste dienst te verlenen en
de aangeboden diensten op de website te verbeteren.
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1.7 Inner Guru verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Het verlenen van de gewenste dienst;
• Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Je te kunnen informeren over toekomstige diensten;
• Het afhandelen van je betaling.
1.8 Bescherming
Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft Inner Guru verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen. De gegevens zijn niet toegangelijk voor
derden. Docenten die lesgeven in opdracht van Inner Guru krijgen de gegevens alleen na
uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Inner Guru neemt de bescherming van jouw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien nodig of wanneer
de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, verandert
Inner Guru eveneens haar beveiligingsbeleid. Inner Guru kan de persoonsgegevens gebruiken voor
nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact
met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de
hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke
gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
1.9 Persoonsgegeven en derden
Wij versturen geen geadresseerd reclamedrukwerk en plegen geen commerciële telefoontjes.
Inner Guru verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door.
Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar Inner Guru een overeenkomst mee heeft
gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of Inner Guru daarbij of ter zake de uit te
voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn. Daarnaast mag Inner Guru ter bescherming van
rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie
vrijgeven.
1.10 Over communicatie per email/briefpost/telefoon
Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Inner Guru, kun je contact met ons
opnemen op het hierboven vermelde adres.
Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie en eventuele producten
ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.
Als je ons je telefoonnummer meedeelt, zal Inner Guru alleen telefonisch contact met je opnemen
als dit nodig is om je te informeren over de inschrijvingen die je bij ons geplaatst hebt.
Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan s.v.p.
contact met ons via de hierboven vermelde contactinformatie.
Wij zijn dankbaar voor het door jou in ons gestelde vertrouwen. We zullen onze uiterste best doen
om je inschrijving zo spoedig mogelijk te verwerken en te leveren. Het is altijd mogelijk om contact
met ons op te nemen indien je vragen hebt, of meer informatie wenst te ontvangen.
Inner Guru behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente
versie van het Privacy Satement is altijd de versie die van toepassing is en altijd beschikbaar is op
de website van Inner Guru.
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