Privacyverklaring
In deze privacyverklaring wordt de verwerking van persoonsgegevens door Aghora (onderdeel van De
Lichtdichter) beschreven. Opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
De gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is
Janne van Berkel, eigenaar van De Lichtdichter, gevestigd in Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 59506709.
Persoonsgegevens
Welke gegevens worden bewaard en waarom?
In het kader van administratie en facturering, en om contact te houden voor het maken en voor- of
nabespreken van afspraken bewaart Aghora een aantal van jouw contactgegevens. Denk hierbij aan
naam, e-mail adres, telefoonnummer en adres. Jouw contactgegevens worden niet gedeeld met derden.
Verwerking persoonsgegevens
Tijdens een sessie bij Aghora kan het dat je gevraagd wordt om meer persoonlijke gegevens te delen.
Bijvoorbeeld gegevens over je fysieke en mentale gezondheid. Deze gegevens worden niet genoteerd of
op een andere wijze vastgelegd en worden vertrouwelijk behandeld, dus niet met derden gedeeld.
Beveiliging
Jouw contactgegevens worden opgeslagen op een computer die beveiligd is met een wachtwoord, in
een bestand wat tevens beveiligd is. Dit wachtwoord is alleen bekend bij Aghora. Gegevens die via email of andere social media gedeeld worden zijn beschermd en beveiligd binnen de privacyverklaring
van de betreffende media.
De websites van Aghora (www.aghora.nl en www.delichtdichter.nl), en de e-mail accounts worden
gehost door One.com. Op de websites wordt geen gebruik gemaakt van cookies en worden geen
gegevens opgeslagen.
Bewaartermijn
Alle gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het contact tussen jouw en Aghora.
Rekening houdend met wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht om facturen zeven jaar te
bewaren.
Jouw rechten
Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Neem hiervoor contact op met Janne van Berkel via Janne@aghora.nl.
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