Privacyverklaring Advaitastiltegroepen
Dit is de privacyverklaring van de Advaitastiltegroepen. Hierin leggen we onder meer
uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat
zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?
Wij zijn een zo weinig mogelijk georganiseerde groep mensen met belangstelling
voor Advaita Vedanta, geïnspireerd door het gedachtengoed van de in 2013
overleden Advaita leraar Douwe Tiemersma.

Cookies
Wij gebruiken geen cookies. Door de diensten die wij gebruiken zoals Google Inc.
worden wel algemene gegevens bijgehouden die niet op een persoon zijn terug te
leiden. Zoals de hoeveelheid bezoekers van de site en van welk land.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij hebben een geautomatiseerde berichten plug-in, waar U zich zelf kunt inschrijven
en uitschrijven met uw emailadres.
Bij aanmeldingen voor meditatieavonden, meditatieweken en stiltedagen gebruiken
wij uw e-mailadres en naam om met U te communiceren over deze zaken.
Vanwege veiligheidsredenen moet U zich apart opgeven met uw emailadres voor
Zoombijeenkomsten.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?
Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat omdat u zelf contact
met ons heeft opgenomen. Wij verzamelen emailadressen en soms namen om met U
te communiceren over waar U zich voor opgegeven heeft.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?
De Advaita Stiltegroepen mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden
die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke
grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG).
De grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming
van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en voldoen aan een
wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).

Toestemming
Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw
toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw
persoonsgegevens niet meer.

