
Privacy 

Bij aanmelding voor een training, workshop, of (massage) afspraak vragen wij jou om een aantal 
persoonlijke gegevens. Wat doen wij hiermee en hoe waarborgen wij jouw privacy? 

Jouw gegevens 
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor zaken die verband houden met de training, workshop 
of (massage) afspraak waarvoor je je hebt opgegeven. Bijvoorbeeld om contact met je op te nemen 
als dat nodig is, voor het verzenden van facturen of om een cerAficaat te maken. Je gegevens worden 
opgeslagen in een beveiligde omgeving. 

Wie kunnen er bij jouw gegevens? 
De toegang tot jouw gegevens is beperkt tot de mensen die ermee moeten werken. Met externe 
parAjen die zorgen voor het onderhoud en beheer van onze servers en databases, hebben wij 
verwerkersovereenkomsten gesloten waarin de afspraken over hoe wij en zij omgaan met privacy zijn 
vastgelegd. 

Derden 
We verstrekken jouw gegevens niet aan derden. 

Inzage, beheer en verwijderen 
Je kunt ten allen Ajde inzage vragen in de gegevens die wij over jou hebben opgeslagen. Wil je jouw 
account verwijderen? Neem dan contact met ons op. In verband met de fiscale bewaarplicht zijn wij 
eraan gehouden bepaalde gegevens, zoals je naam, adres en woonplaats, gedurende een periode van 
zeven jaar te bewaren. Wij kunnen die gegevens pas verwijderen als deze termijn verstreken is. 

Mailingen 
Bij het aanmaken van je account kun je aangeven of je mailingen/een nieuwsbrief van ons wilt 
ontvangen. Onder mailingen verstaan wij e-mails – die wij heel sporadisch en gericht versturen als er 
plekken vrij zijn in een opleiding of workshop. De nieuwsbrief wordt eens per maand verstuurd.  

Vertrouwelijkheid 
Tijdens coachgesprekken, massage afspraken en Ajdens workshops en trainingen, maar ook in 
contacten die je hebt met ons, gaat het vaak over persoonlijke ervaringen. Je kunt ervan op aan dat 
we hier vertrouwelijk mee omgaan. In onze trainingsgroepen en in de workshops maken we met alle 
deelnemers afspraken rondom vertrouwelijkheid. Uiteraard is daarnaast iedereen binnen Veelgoeds 
hieraan gehouden.  

Website en cookies 
Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn bedoeld om de website beter te laten 
funcAoneren. Ze zijn niet gekoppeld aan jouw persoonlijke gegevens.  
Om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken, maken we gebruik van de privacy- 
vriendelijke versie van Google AnalyAcs. We doen dit zodanig dat er zo min mogelijk uitwisseling van 
gegevens tussen onze website en Google plaatsvindt. Zo is ons IP-adres gemaskeerd, delen we geen 
gegevens en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinaAe met Google 
AnalyAcs. 
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Copyright 
Op alle door Veelgoeds ontwikkelde leermiddelen geldt copyright. We stellen het op prijs als je bij 
gebruik ervan buiten Veelgoeds contact met ons opneemt en onze naam vermeldt. 
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