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Privacy en Cookie Statement | CHILLMODE (YoBo is een
onderdeel van Chillmode)
Wij vinden het belangrijk dat Chillmode als bedrijf duidelijkheid geeft over wat we met de gegevens
doen, daarom dit document met de uitleg hierover.

Chillmode gaat voorzichtig om met je persoonsgegevens
De essentie van dit statement komt hierop neer: wij dragen zorg voor jouw gegevens en doen ons best
om alleen die mensen te mailen die daar expliciet om hebben gevraagd.
We willen je zoon of dochter de beste training geven, alleen daarvoor is het belangrijk dat we meer
weten over je kind i.v.m. veiligheid, communicatie/ financiële afhandeling.
Heb je je ingeschreven voor mailtjes van ons? Dan kan het natuurlijk voorkomen dat je dubbele
mailtjes krijgt of teveel mail.
Het kan ook zijn dat je helemaal uit onze database wil worden gehaald. Uiteraard prima. Laat het ons
dan even weten, zodat we het aan kunnen passen. Klaar voor het stoffige gedeelte? Daar gaat ‘ie dan;
yoboutrecht.nl respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt
vertrouwelijk en zorgvuldig.
Door je persoonsgegevens op te geven via de website, mail of inschrijfformulier ga je er mee akkoord
dat wij je gegevens gebruiken overeenkomstig dit Privacy- en Cookie statement

Welkom bij Chillmode
In deze verklaring wordt nader toegelicht hoe Chillmode gegevens verzameld en wat er wordt gedaan
om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Als we het in deze verklaring hebben over ik, we, wij, ons of onze, dan bedoelen we daarmee
Chillmode (en het onderdeel YoBo), geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer
73315494 en gevestigd te Utrecht.
Als we het hebben over je, jouw, u of uw, dan hebben het over u als bezoeker van deze website, ouder/
verzorger en/of gebruiker van onze diensten. Tot slot refereren we vaker aan onze website, daarmee
bedoelen we ‘chillmodeutrecht.nl’ of ‘yoboutrecht.nl’.
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Deze verklaring gaat deels over de website waaruit wij data verzamelen dus het kan voorkomen dat een
deel van de informatie wat technisch is. We leggen alles natuurlijk zo duidelijk mogelijk uit maar mocht
u toch vragen hebben, dan kunt u deze richten aan ons via e-mailadres: chillmodeutrecht@gmail.com.
Wij gebruiken en verwerken diverse persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk om u of uw kind goed
te kunnen begeleiden, voor de financieel afhandeling, marketing en communicatie. Wij doen er alles
aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit
privacyreglement geven we u heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens.
Chillmode handelt binnen de kaders van de wet en de AVG.

Persoonsgegevens
We verzamelen gegevens voor de veiligheid van u of uw kind, communicatie en/ of financiële
afhandeling.
Welke gegevens verwerken wij:
-  

Voor- en achternaam/ adres/ woonplaats/ telefoon/ mailadres/ geboorte datum/ bloedgroep/
eventuele allergieën/ medicijnen/ beperkingen/ bijzonderheden en wie we moeten waarschuwen
bij een ongeval

-  

Eventuele overige noodzakelijke informatie niet hierboven genoemd

-  

Chillmode, haar medewerkers en eventueel door Chillmode ingeschakelde en gecontracteerde
derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de cursisten die hen uit
hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen
vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht
blijft ook na beëindiging van het contract van kracht.

Publicaties beeldmateriaal
Het is mogelijk dat er bij de cursus/ activiteiten van de YoBo-lessen beeldmateriaal gemaakt wordt
van cursisten/ activiteiten/ belangstellenden. Dit beeldmateriaal kan
worden gebruikt voor informatieve en publicatie doeleinden.
Wij gaan hier ten alle tijden discreet en zorgvuldig mee om met zonodig overleg.
Wij gaan ervanuit dat u akkoord gaat met deze publicatie. Heeft u hier bezwaar tegen, kunt u
dit aangeven bij Chillmode/ YoBo. Dit bericht kunt u sturen naar chillmodeutrecht@gmail.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens of van uw kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Chillmode en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de gegevens die
wij van u beschikken in een digitaal bestand te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar:
chillmodeutrecht@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk reageren op dit verzoek, maar
in ieder geval binnen 6 weken.
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Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Chillmode bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij zullen je
persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd dat u of uw kind gebruik wil maken van onze diensten.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens
Chillmode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op: chillmodeutrecht@gmail.com . Al onze systemen zijn
beveiligd met wachtwoorden.

Mocht u nog vragen, klachten of een opmerking hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Het correspondentieadres van Chillmode: Pal Maleterstraat 23, 3573 PE Utrecht
Chillmodeutrecht@gmail.com
Of bel met Simone Snijders 06-24990356

