
Privacyverklaring Adem-Ruimte 
Dit document is de privacyverklaring van Adem-Ruimte om te voldoen aan de 
verantwoordingsplicht zoals beschreven in de wet Algemene Verordening 
Gebruiksgegevens. In dit document zijn afspraken opgenomen over de manier waarop 
Adem-Ruimte persoonsgegevens verwerkt. 
 
Wie zijn de betrokkenen? 
Onder betrokkenen vallen cursisten van Adem-Ruimte, dit zijn mensen die ofwel een 
groepsles volgen ofwel een privé-sessie. 
 
Rechten van betrokkenen 
Betrokkenen kunnen te allen tijde hun gegevens inzien, wijzigen en/of laten verwijderen. 
Hiervoor kan contact worden opgenomen met Judith Muijs. Het is daarbij noodzakelijk dat 
uw identiteit (of die van een gemachtigde) onomstotelijk kan worden vastgesteld. 
 
Gegevens van cursisten 
Hieronder volgen enkele doelen waar de gegevens van cursisten voor gebruikt worden. 
Voor elk van deze doelen wordt vervolgens uitgelegd welke gegevens er verwerkt worden, 
op basis van welke grondslag de gegevens worden verwerkt, hoe lang de gegevens 
bewaard blijven, wie de gegevens kunnen inzien en een algemene beschrijving van de 
technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. 
 
Inzicht krijgen in de situatie bij aanvang van de sessies (privé en groeps) 
Van onze cursisten verzamelen we onderstaande gegevens. Dit is nodig voor de behartiging 
van de gerechtvaardigde belangen te weten het hulp op maat geven. Met behulp van een 
korte vragenlijst wordt de sessie aangepast op de wensen van de cursist. Al deze gegevens 
zijn door de desbetreffende cursisten zelf ingevuld bij het aanmelden. Deze gegevens 
worden bewaard tot twee jaar na de laatste sessie. De gegevens worden enkel analoog 
bewaard. En zijn enkel voor Adem-Ruimte inzichtelijk. 
Blessure’s of klachten valt onder de categorie bijzondere persoonsgegevens. Deze dienen 
de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, er kan immers meer specialistische hulp 
worden gegeven. Deze zijn niet verplicht op te geven en worden dus alleen verwerkt met 
uitdrukkelijke toestemming. Verder worden deze gegevens direct na een sessie verwijderd. 

• NAW gegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Blessure’s of klachten 

 
Foto’s 
Gedurende activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt. Dit gebeurt sporadisch en hiervoor 
zal altijd mondeling toestemming voor worden gevraagd. Deze foto’s hebben als doel 
promotie en verschijnen de website. 
Voor al deze gegevens geldt uiteraard het recht op inzage, wijziging en verwijdering.  
 
Contactgegevens 
Adem-Ruimte 
judith@adem-ruimte.nu 
06 55 85 43 09 


