PRIVACY REGLEMENT STICHTING
DHAMMADIPA VMCA
Inleiding
Stichting Dhammadipa is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van de yogi’s en van deelnemers van
haar programma activiteiten, alsook die van potentiële bezoekers van de website van essentieel belang is. De
persoonlijke gegevens van haar yogi’s en bezoekers van de website worden dan ook zorgvuldig behandeld en
beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. Stichting
Dhammadipa Vipassana Meditatie Centrum Amsterdam is gevestigd in Amsterdam, Sint Pieterspoort 29 I/II,
postcode 1012 HM, en is de Verantwoordelijke voor haar gegevensverwerkingen.

Dhammadipa op internet
Dhammadipa is continu bezig haar elektronische informatiediensten uit te breiden en te verbeteren om zo het
gemak voor haar yogi’s en bezoekers van de website te vergroten. De website is 24 uur per dag toegankelijk
voor online aanmeldingen of inschrijvingen. Op de sociale media site Facebook kan eveneens contact worden
gelegd met Vipassana en Theravada boeddhistische fora over meditatie en retraite activiteiten, echter niet
voor inschrijvingen. Bij de Facebook pagina kan informatie opgevraagd worden via doorlinken over
mogelijkheden van retraites en meditatie activiteiten zowel in Nederland als in Thailand, Myanmar en
Indonesië bij de met ons samenwerkende stichtingen, tempels en monniken/nonnen.

De verwerking van persoonsgegevens door Dhammadipa
In het kader van de activiteiten leggen wij een beperkte set gegevens vast. Wanneer u zich aanmeldt voor een
activiteit leggen we naam, geboorte datum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke voorkeuren en
interesses vast om de activiteit goed te kunnen verzorgen. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief
wordt alleen uw emailadres vastgelegd.
Dhammadipa gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van haar programma en om yogi’s en bezoekers van
de website op de hoogte te houden van de eigen activiteiten en de activiteiten van aan de dhamma gelieerde
personen en instellingen.
Dhammadipa wisselt voor deze doelen echter de gegevens niet uit met de aan haar gelieerde instellingen en
personen, behalve de essentiële data voor onderricht zoals naam en meditatie ervaring.
Gegevens van yogi’s en bezoekers van de website helpen Dhammadipa bij het ontwikkelen van haar
programma en nieuwe diensten. Dhammadipa stuurt nieuwsbrieven uit en soms enquêtes waarbij yogi’s en
bezoekers van de website worden benaderd om deel te nemen.

Indien geen prijs wordt gesteld voor het ontvangen van de informatie?
Indien u geen prijs stelt op informatie over de activiteiten van Dhammadipa dan kunt u dit schriftelijk - via email - de wens tot verwijdering uit het bestand kenbaar maken bij het secretariaat. Zie het volgende hoofdstuk
voor het aan- en afmelden voor de e-mailnieuwsbrief.
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E-mailnieuwsbrief
Elektronische dienstverlening is voor Dhammadipa belangrijk, mede door de snelheid en het gemak voor de
yogi’s en bezoekers van de website. Wanneer u zich abonneert op de elektronische nieuwsbrief dan geeft u aan
Dhammadipa toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de nieuwsbrief en andere
informatie zoals ingelaste programma, ad hoc onderricht en enquêtes. Indien u verder geen informatie meer
wenst te ontvangen dan kunt dit melden via het secretariaat via gotama@xs4all.nl door te melden “a.u.b. uit
het bestand te verwijderen”.

Valse Dhammadipa-e-mails
Hebt u een e-mail ontvangen over een keuze of programma waar u niet voor ingeschreven heeft? Dan kan dit
een poging zijn om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen (ook wel ‘phishing’ genoemd) of om uw computer te
besmetten en te gebruiken voor mail aanvallen.
Dergelijke berichten zijn te herkennen aan:


het dringende verzoek onmiddellijk te reageren;



een link naar een onbekend internetadres;



niet relevante informatie gevraagd m.b.t. de dhamma en Vipassana beoefening.

Dhammadipa zal u nooit via een e-mail naar uw financiële persoonlijke gegevens vragen.
Wij raden u aan om deze e-mail niet te beantwoorden, niet op eventuele links in het bericht te klikken of
eventuele bijlagen te openen, en geen persoonlijke gegevens te verstrekken.

Internetsite en cookies/applets
Dhammadipa maakt bij het aanbieden van haar programma en diensten geen gebruik van cookies/applets.

Welke beveiligingsmaatregelen treft Dhammadipa?
Dhammadipa doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.
Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens.
Indien en voor zover noodzakelijk samenwerkende instellingen en personen van Dhammadipa (een deel van)
de uitvoering voor hun rekening nemen, is Dhammadipa met hen overeengekomen dat zij de
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en ter stond willen verwijderen op eerste verzoek.

Doorklikken naar andere sites
Op pagina’s van de Dhammadipa website wordt de mogelijkheid geboden om door te klikken naar websites van
andere meditatie leraren en Vipassana websites. Dhammadipa kan echter geen verantwoordelijkheid dragen
met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. U wordt
aangeraden het beleid (of statement) t.a.v. de verwerking en bescherming van persoonsgegevens van deze
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andere sites zorgvuldig te lezen, daar de voorwaarden op die sites kunnen afwijken van de voorwaarden van
ons.

Contact
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Dhammadipa?
Dan kunt u met ons contact opnemen via het secretariaat via gotama@xs4all.nl . Na ontvangst zullen wij zo
spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Wilt u inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens
door Dhammadipa, dan kunt u uw schriftelijke reactie richten aan:
Secretariaat Dhammadipa
St. Pieterspoort 29 – I/II
1012 HM Amsterdam
Nederland

Wijzigingen
Dhammadipa behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd haar privacybeleid aan te passen.
Deze versie is opgesteld op 29 september 2013.

Pagina 3 van 3

