
 
 
 
PRIVACYVERKLARING TANTRA AWARENESS  
 
Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?  
Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). Verwerking van jouw gegevens wordt door ons verwerkt ten behoeve van: 
- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan  
- Het versturen van onze nieuwsbrief.  
- Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.  
 
Het gebruik van de website www.tantra-awareness.com  
Tantra Awareness heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw 
bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te 
voorkomen. Alle personen die namens Tantra Awareness van jouw persoonsgegevens kennis kunnen 
nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. Wij proberen deze gegevens zo veel 
mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
 
Contactformulier 
Als je het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens 
die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail 
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.  
 
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. 
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.  
Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 
website worden gepubliceerd.  
 
Contact of recht ter inzage, te corrigeren of te verwijderen 
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of zich wilt beroepen 
op uw recht ter inzage, te corrigeren of te verwijderen, dan kan dat via de volgende contactgegevens 
E-mail: welcome@tantra-Awareness.com 
Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen 
persoon- en/of bezoekersgegevens zijn. Wij verwerken niet alle onderstaande gegevens. Afhankelijk 
van de diensten die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken: 

°Naam 
°Bedrijfsnaam 
°Straatnaam en huisnummer 
°Woonplaats 
°Land 
°Telefoonnummer 
°E-mailadres 

 Verstrekking aan derden 

Tantra Awareness respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens strikt 
vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door Tantra Awareness worden verzameld zullen 
vertrouwelijk worden bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een 
andere manier openbaar worden gemaakt. Tantra Awareness gebruikt uw persoonsgegevens van de 
uitvoering van de door u geboekte diensten en om u te informeren van de status van uw dienst. 

http://www.tantra-awareness.com/


Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van informatie en/of 
aanbiedingen. 
 
Beveiligen en bewaren 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw 
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben 
tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen 
regelmatig gecontroleerd worden. 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens 
bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn 
de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website 
worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, 
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en komen wij niet samen 
met u tot een correcte oplossing, dan heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een 
klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
  


