
PRIVACYSTATEMENT Zen Centrum Eindhoven

Dit Privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zen Centrum Eindhoven 
verwerkt van de deelnemers of andere geïnteresseerden aan haar activiteiten. Zen Centrum 
Eindhoven hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit 
hoe Zen Centrum Eindhoven met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Indien je deel gaat nemen aan een van de activiteiten van Zen Centrum Eindhoven, of om een andere
reden persoonsgegevens aan Zen Centrum Eindhoven verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om
je persoonsgegevens in lijn met dit Privacystatement te verwerken.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Zen Centrum Eindhoven, Berliozlaan 8, 5654 SM Eindhoven, 06-36029395, info@zeneindhoven.nl, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17149235.
Wanda Sluyter is de functionaris gegevensbeheer van Zen Centrum Eindhoven en bereikbaar via 
wanda@zeneindhoven.nl en 06-36029395.

2. Welke gegevens verwerkt Zen Centrum Eindhoven en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam
            b) adresgegevens
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie 
2.2 Zen Centrum Eindhoven verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de 
volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de

deelname aan een of meerdere activiteiten en de eventuele opzegging daarvan, 
voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen 
van de van jou verkregen informatie, 

b) je naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van 
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Zen Centrum Eindhoven;

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het
cursusgeld, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

d) het beheren van de website www.zeneindhoven.nl en onze overige online media accounts.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
wanda@zeneindhoven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

E-mail berichtgeving (opt-out)
Zen Centrum Eindhoven gebruikt je naam en e-mailadres om je e-mails te sturen. Afmelding voor 
deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

http://www.zeneindhoven.nl/
mailto:wanda@zeneindhoven.nl


3. Bewaartermijnen 
Zen Centrum Eindhoven verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je 
deelname of interesse in de activiteiten tot maximaal een jaar na afloop. Soms verplicht de wet ons 
om gegevens langer te bewaren. Fiscaal relevante persoonsgegevens dienen we 7 jaar te bewaren. 
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 

4. Delen van persoonsgegevens met derden
Zen Centrum Eindhoven deelt persoonsgegevens met derden voorzover dat voor het voldoen aan een
wettelijke verplichting nodig is. Zen Centrum Eindhoven deelt geen persoonsgegevens met derden 
voor commerciele doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden 
georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Cookies of vergelijkbare technieken
Zen Centrum Eindhoven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Zen Centrum Eindhoven passende technische

en organisatorische maatregelen getroffen. 
5.2 Zen Centrum Eindhoven kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners 

(verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Zen Centrum Eindhoven 
persoonsgegevens verwerken. Zen Centrum Eindhoven sluit met verwerkers een 
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening 
gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via de functionaris gegevensbeheer kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te

zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Zen Centrum Eindhoven zal je verzoek in 
behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren. 

6.2 Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zen 
Centrum Eindhoven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij 
ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je 
gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je 
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd 
verzoek naar info@zeneindhoven.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie 
van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

6.3 Zen Centrum Eindhoven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in 
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

7. Wijzigingen
Dit Privacystatement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. 
Wij adviseren je om regelmatig het privacystatement te bekijken.


