
Privacy statement – Joyce de Rozario 

 

Joyce de Rozario is werkzaam als mindfulness- & compassie trainer en docent mindfulness 

yoga & dancefulness. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden beschikt Joyce 

de Rozario over uw persoonsgegevens als deelnemer die via mail, telefoon of in gesprek 

beschikbaar zijn gekomen.  

De gegevens gaan naar één ontvanger, te weten: Joyce de Rozario. 

 

In geval van Mindfulness Yoga en Dancefulness betreffen de persoonsgegevens: 

Naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer en geslacht.  

Joyce de Rozario verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

• Het doorgeven van last minute wijzigingen m.b.t. de lessen; 

• Het sturen van informatie over lopende activiteiten; 

• Het sturen van informatie over nieuwe activiteiten; 

• Het sturen van (vak)inhoudelijke informatie en/of wetenswaardigheden; 

• Het sturen van facturen; 

In geval van een training, betreffen de persoonsgegevens: 

Naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, geslacht en de gegevens die u verstrekt 

aan Joyce de Rozario tijdens het gesprek voorafgaand aan de training. Die gegevens kunnen 

in sommige gevallen medische gegevens en/of gegevens over uw werk(gever) en functie 

bevatten. 

Joyce de Rozario verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

• Het uitvoeren van procesevaluatie tijdens de begeleiding; 

• Het sturen van informatie en geluidsopnamen behorende bij de training;  

• Het sturen van informatie over lopende activiteiten; 

• Het sturen van informatie over nieuwe activiteiten; 

• Het sturen van (vak)inhoudelijke informatie en/of wetenswaardigheden; 

• Het doorgeven van last minute wijzigingen m.b.t. de lessen; 

• Het sturen van facturen; 

 

In geval van een workshop, nascholing of ‘stilte dag’, betreffen de persoonsgegevens: 

Naam, geslacht, adresgegevens en emailadres. 

Joyce de Rozario verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

• Het sturen van facturen 

• Het sturen van informatie over nieuwe activiteiten 

 

 

In geval u in het verleden lessen, een workshop of een training heeft gevolgd én u heeft 

destijds aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van de activiteiten van Joyce 

de Rozario betreffen de persoonsgegevens: 

Naam, geslacht en emailadres.  



 

Joyce de Rozario verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

• Het sturen van informatie over nieuwe activiteiten 

 

Joyce de Rozario verstrekt uw persoonsgegevens aan derde partijen als -en voor zover- 

nodig is voor bijvoorbeeld het verwerken van de boekhouding. Toestemming voor overleg 

met derden -zoals bijvoorbeeld huisarts of psycholoog- over het begeleidingsproces valt 

onder het formulier ‘Uitdrukkelijke toestemming’.  Wanneer persoonsgegevens aan een 

derde partij worden verstrekt, wordt er door middel van een verwerkingsovereenkomst voor 

gezorgd dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

De gegevens die Joyce de Rozario van u registreert, kunt u op verzoek inzien. Als u niet wilt 

dat deze gegevens gebruikt worden, dan kunt u hiervoor contact opnemen per telefoon of 

email. 

Joyce de Rozario houdt de beveiliging van de apparaten waarop de persoonsgegevens 

binnenkomen en bewaard worden, up to date.  

Joyce de Rozario draagt zorg voor een fysiek afgesloten opslag van papieren gegevens en 

hanteert een zogeheten ‘clean desk policy’. 

Joyce de Rozario is, in navolging van de codes van haar beroepsvereniging VMBN, gehouden 

aan haar geheimhoudingsplicht. 

Joyce de Rozario bewaart de gegevens over het trainingsproces gedurende vijf jaar om te 

voorkomen dat u opnieuw persoonsgegevens moet verstrekken wanneer het trainingsproces 

wordt hervat. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u per 

telefoon of email contact opnemen en uw klacht kenbaar maken. Mochten u en Joyce de 

Rozario de klacht in onderling overleg niet oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij de 

privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  

Telefoonnummer (0900) 2001201 / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

