
 
 

GDPR INFORMATIEBRIEF YOGA SOMA VZW  
 

Wat is GDPR? 

 
De "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (“The General Data Protection 
Regulation”) of GDPR is een tekst opgesteld in 2012 over de bescherming van 
persoonsgegevens binnen de Europese Unie. De GDPR treedt in werking op 25 mei 
2018 en zal direct zijn van toepassing in alle staten van de Europese Unie. De GDPR  
is van toepassing op elke onderneming, particuliere of openbare organisatie, die 
gegevens van anderen verzamelt. Het betreft de verwerking, al dan niet 
geautomatiseerd, van deze gegevens, bedoeld om in een bestand te worden 
opgenomen.  
"Persoonlijke gegevens" wordt gedefinieerd als alle informatie die de identificatie 
mogelijk maakt, direct of indirect, van een natuurlijke persoon, zoals zijn naam en 
voornaam (en), geboortedatum en -plaats, thuisadres, geregistreerd e-mailadres ... 
inclusief informatie van aard fysiek, fysiologisch, genetisch, psychologisch, cultureel 
of sociaal. 
 
Wat zijn de principes van de GDPR en de voorwaarden voor toestemming?  
 
De betrokkene stemt op een geïnformeerde en expliciete manier in met de 
verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens. Deze moeten verzameld 
worden op een eerlijke en transparante manier, in overeenstemming met de wet 
(principe van wettigheid), en moeten voldoen aan de behoeften van de 
behandeling (beginselen van finaliteit en proportionaliteit).  
Ze moeten voor een redelijke periode bewaard worden (principe van 
houdbaarheid), nauwkeurig zijn en ge-update op basis van informatie verstrekt door 
de betrokken persoon. Deze kan zich terugtrekken op elk moment.  
 
Wat betekent dit voor u? 
 
Uw gegevens worden op een professionele manier bijgehouden en verwerkt, 
blijven vertrouwelijk zoals de wet dat voorschrijft en worden beschermd door de 
nodige antivirussen van cloud based server databescherming systemen die we 
gebruiken om de gegevens op te slaan. De cloud based server dat we 
gecentraliseerd gebruiken is ontworpen met meerdere beschermingslagen, 



waaronder veilige gegevensoverdracht, codering, netwerkconfiguratie en 
bedieningselementen op toepassingsniveau, verdeeld over een schaalbare, 
beveiligde infrastructuur. Het logisch verspreiden van uw gecodeerde bestanden en 
het verspreiden van andere gegevens over meerdere diensten verbetert ook de 
veiligheid. 
 
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de GDPR, zijn wij verplicht om u deze 
informatie te verstrekken. Deze informatie werd U toegestuurd in de Yoga Soma 
Nieuwsbrief van Mei 2018. 
Indien u niet wenst dat we uw gegevens bijhouden, vragen we u om zich bij de 
eerstvolgende e-mail van Yoga Soma uit te schrijven. U kan zich op ieder moment 
uitschrijven via  de “unsubscribe” knop onderaan iedere nieuwsbrief van Yoga 
Soma vzw of een mail sturen naar info@yogasoma.be. 
 
We doen er alles aan om aan deze principes te voldoen. Uw e-mailadressen en 
gegevens worden niet overgedragen aan derden tenzij wij U hiervoor expliciet een 
toelating vragen. 
 
We sturen enkel elektronische informatie over de activiteiten van Yoga Soma vzw 
(uitnodigingsbrieven, nieuwsbrieven, redactie en programma, lijst van 
bibliotheekboeken, concerten, reizen etc…) evenals verschillende praktische 
informatie (datum, tijd, plaats, leraar, annulering van een les/vergadering) en andere 
informatie (links, tekstbestanden, audio, video) in verband met de voorgestelde 
yoga-activiteiten. De verzendfrequentie is gemiddeld één keer per maand. 
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