
Privacyverklaring (scroll down for English privacy declaration) 
 
NatuurlijkZijn, gevestigd in Deurne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
  
Contactgegevens: 
http://www.natuurlijkzijn.nl 
http://www.shamanicdrumacademy.com 
online.natuurlijkzijn.nl 
 Deurne, +31 0640515755, Gerard & Ans Portheine 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
NatuurlijkZijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 
Voor- en Achternaam, adresgegevens, mailadres, telefoonnummer, Geboortedatum, IP-adres, Overige 
persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens een consult of bijvoorbeeld door een profiel op deze website 
aan te maken, in correspondentie en telefonisch, bankrekeningnummer bij pinbetaling of overmaken, 
gezondheid en/of trauma. 
 
Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 
Is naast bovenstaande, informatie die uit consulten naar voren is gekomen en in verslaglegging staat.  
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 
Het afhandelen van jouw betaling 
Verzenden van onze nieuwsbrief 
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
Om goederen en diensten bij je af te leveren 
Om onze consulten en workshops te kunnen uitvoeren 
 
Delen van persoonsgegevens met derden: 
NatuurlijkZijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 
nodig hebben voor onze belastingaangifte. NatuurlijkZijn deelt gegevens met de websitehost en de 
leeromgeving van Learnspot. NatuurlijkZijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is 
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken: 
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een 
cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te 
vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. 
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies 
accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser cookies 
accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.  
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave 
opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “herinner mij” 
selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. 
Er staat een pixel op de website 
 
Als bezoekers reacties achterlaten op de site. Verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het 
IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. 
Een geanomiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd( kan worden 
gestuurd naar de Gravatar dienst. De p 
 
Zapier: Door dat wij zapier gebruiken, kan het zijn dat uw gegevens met deze externe dienst gedeeld worden. 
Klantinformatie die tijdens het aankoopproces (afrekenen) wordt verstrekt wordt naar Zapier verzonden. 

Raadpleeg het Zapier Privacy Policy voor meer informatie. Zodra deze persoonlijke informatie naar Zapier is 

http://www.natuurlijkzijn.nl/
http://www.shamanicdrumacademy.com/
https://zapier.com/privacy/


verzonden, wordt deze vervolgens naar verschillende services van derden verzonden zoals Mollie en Learnspot, 
waar onze leeromgeving ondergebracht is. 
 
Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.)  
Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft 
bezocht. 
Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten 
en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met 
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site. 
 
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je 
afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van 
de site downloaden en de locatiegegevens inzien. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NatuurlijkZijn. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@natuurlijkzijn.nl. Om er zeker van te 
zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee 
te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter 
mogelijkheid om klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 
via de volgende link: 
https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
NatuurlijkZijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij 
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op via info@natuurlijkzijn.nl 
 

By using this extension, you may be sharing personal data with an external service (Zapier). Customer 
information provided during the purchase (checkout) process is sent to Zapier if you have one or 
more Zapier Feeds configured. 
Please see the Zapier Privacy Policy for more details. 
Once this personal information is sent to Zapier, it is then sent to various third party services. You 
should list the service(s) that are used in the Action part(s) of your WooCommerce Zaps, so that your 
customers understand which third party services their personal data is sent to after it is sent to 
Zapier. 
 
 
Privacy declaration English 
 
NaturlijkZijn, located in Deurne, is responsible for the processing of personal data as shown in this 
privacy statement. 
 
Contact details: 
http://www.natuurlijkzijn.nl 
http://www.shamanicdrumacademy.com 
online.natuurlijkzijn.nl 
 Deurne, +31 0640515755, Gerard & Ans Portheine 
 
Personal data that we process: 

mailto:info@natuurlijkzijn.nl
https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgevens/tip-ons
https://zapier.com/privacy/


NatuurlijkZijn processes your personal data because you use our services and/or because you provide 
this data to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process. 
First and last name, address details, e-mail address, telephone number, date of birth, IP address, 
other personal data that you actively provide during a consultation or, for example, by creating a 
profile on this website, in correspondence and by telephone, bank account number for debit card 
payment or transfer, health and/or trauma. 
 
Special and/or sensitive personal data that we process: 
In addition to the above, is information that has emerged from consultations and is included in the 
report. 
 
For what purpose and on what basis we process personal data: 
Handling your payment 
Sending our newsletter 
To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to carry out our services 
To inform you about changes to our services and products 
To offer you the opportunity to create an account 
To deliver goods and services to you 
To be able to carry out our consultations and workshops 
 
Sharing personal data with third parties: 
NatuurlijkZijn also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we 
need for our tax return. NatuurlijkZijn shares data with the website host and the learning 
environment of Learnspot. NatuurlijkZijn does not store your personal data for longer than is strictly 
necessary to realize the purposes for which your data is collected. 
 
Cookies, or similar techniques that we use: 
When you leave a comment on our site, you can indicate whether your name, e-mail address and site 
may be stored in a cookie. Do this for your convenience so that you don't have to re-enter this 
information for a new response. These cookies are valid for one year. 
When you visit our login page, we store a temporary cookie to check whether your browser accepts 
cookies. This cookie contains no personal data and will be deleted as soon as you accept cookies in 
your browser. This cookie contains no personal data and is deleted as soon as you close your 
browser. 
Once you log in, we will store some cookies in connection with your login information and screen 
display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options are valid for 
1 year. If you select “remember me”, your login will be saved for 2 weeks. As soon as you log out of 
your account, login cookies will be removed. 
There is a pixel on the website 
 
When visitors leave comments on the site. We collect the data shown in the comment form, the IP 
address of the visitor and the browser user agent to help detect spam. 
An anonymized string, created from your email address (this is also called a hash (can be sent to the 
Gravatar service. The p 
 
Zapier: Because we use Zapier, your data may be shared with this external service. Customer 
information provided during the purchase (checkout) process is sent to Zapier. Please see the Zapier 
Privacy Policy for more information. Once this personal information is sent to Zapier, it is then sent to 
various third-party services such as Mollie and Learnspot, which house our learning environment. 
 
Posts on this site may contain embedded content (for example, videos, images, messages, etc.) 



Embedded content from other sites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other 
site. 
These sites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and 
monitor your interaction with this embedded content, including recording your interaction with the 
embedded content if you have an account and are logged in to that site. 
 
If you are a registered user and upload images to the site, you should avoid uploading images 
containing EXIF GPS location data. Visitors to the site can download the images from the site and 
view the location data. 
 
View, modify or delete data: 
You have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of 
your personal data by NatuurlijkZijn. You can send a request for inspection, correction, deletion, data 
transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the 
processing of your personal data to info@natuurlijkzijn.nl. To ensure that the request has been made 
by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport 
photo, MRZ, passport number and citizen service number black in this copy. This in order to be able 
to submit a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You 
can do that via the following link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
How we protect personal data: 
NatuurlijkZijn takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent 
misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel 
that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact us via 
info@natuurlijkzijn.nl 

 
By using this extension, you may be sharing personal data with an external service (Zapier). Customer 
information provided during the purchase (checkout) process is sent to Zapier if you have one or 
more Zapier Feeds configured. 
Please see the Zapier Privacy Policy for more details. 
Once this personal information is sent to Zapier, it is then sent to various third party services. You 
should list the service(s) that are used in the Action part(s) of your WooCommerce Zaps, so that your 
customers understand which third party services their personal data is sent to after it is sent to 
Zapier. 
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