
Ons Privacy verklaring en Uw Privacy rechten 
 
 
1, Ons Privacy verklaring 

In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen 
dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. 

 

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?  

Stichting Kushi Instituut Nederland & Koji Development b.v. - Deshima,  
gevestigd aan Weteringschans 65 1017 RX Amsterdam Nederland, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Bent u klant van ons of, heeft u interesse getoond in een bepaald product door bijvoorbeeld een 
aanvraag te doen? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt deze privacyverklaring voor u. 
Ook kan het zijn dat u onze website bezoekt. Ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens. 
Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die niet een 
overeenkomst met ons hebben.  

Het verwerken van persoonsgegevens is een breed begrip. Het is alles wat je met persoonsgegevens 
kunt doen. 'Gebruiken', “aanpassen”, 'vernietigen' of 'verstrekken' zijn vormen van verwerken. 

Bent u een van deze personen? Dan is deze privacyverklaring ook voor u bedoeld. 

Heeft u vraag, onze contactgegevens zijn: 
Stichting Kushi Instituut Nederland & Koji Development b.v. - Deshima  
Weteringschans 65 1017 RX Amsterdam, Nederland 
+31 20 6257513 
info@macrobiotics.nl  
www.macrobiotics.nl 

Ons contact persoon voor uw vragen over privacy is mevr. V. Nelissen, Functionaris 
Gegevensbescherming van Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji Development b.v. – Deshima, en 
u kunt u haar bereiken via de bovenstaande gegevens.  

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji Development b.v. - Deshima verwerkt uw persoonsgegevens 
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder 
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Bij registratie cursussen verwerken wij: 
 
- Voor- en achternaam 
- Aanhef 
- Geboortedatum (alleen bij internationale studie weekends of weken) 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 



 
Bij registratie voor een nieuwsbrief verwerken wij: 

- Voornaam 
- E-mailadres 
- Land 

 
Bij bestelling/levering producten verwerken wij: 
 
- Voor- en achternaam 
- Aanhef 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan 
te maken, of om betalingen mogelijk te kunnen maken, in correspondentie en telefonisch 
- Bankrekeningnummer 

Bij de e-mail of telefonische aanvragen verwerken wij soms alle bovenstaande initialen, afhankelijk 
de achtergrond van uw aanvraag.   

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Bij de leef- en eetwijze advies of shiatsu massage en gemberkompres sessies vragen wij op een 
intake formulier de n.a.w. gegevens, geboorte datum en leefstijl- en gezondheidsinformatie. Denk 
dan bijvoorbeeld aan de informatie zoals allergieën, ziektes, zwangerschap e.d. De formulier worden 
niet systematisch verwerkt en niet opgeslagen. 

 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji Development b.v. - Deshima verwerkt uw persoonsgegevens 
voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw cursus registratie / betaling  
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of update van onze programma’s, producten en andere 
diensten 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 
Per aangevraagde dienstverlening zijn er bepaalde persoonlijke gegevens noodzakelijk. Om deze aan 
ons niet te verstrekken, ontstaat er een risico / mogelijkheid dat bepaalde dienstverlening niet kan 
uitgevoerd worden. 
 
U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen 
trekken. 
 
 



 
Geautomatiseerde besluitvorming 

Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji Development b.v. - Deshima maakt geen gebruik van de 
besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen 
kunnen hebben voor personen. Alle besluiten worden fysiek / persoonlijk genomen. 
  

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji Development b.v. - Deshima bewaart uw persoonsgegevens 
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
(Categorie) persoonsgegevens: 
Inschrijving cursussen > bewaartermijn: 3-7 jaar > reden: administratie + mogelijk update over 
gelijkmatig cursus, diensten of vervolg studie (mits aangevraagd) 
Inschrijving nieuwsbrief > bewaartermijn: tot de klant zich uitschrijft  
Leef- en eetwijze consult, shiatsu massage/gemberkompres sessies intake formulier: wordt niet 
bewaard 
E-mailcorrespondentie & telefooncommunicatie > bewaartermijn: indien nodig 0 – 3 jaar > reden: 
administratie + mogelijk update over de diensten, afhankelijk de aanvraag 
Bestellingen & klantenkaart registratie > bewaartermijn: 3-7 jaar > reden: administratie + mogelijk 
update over gelijkmatig of nieuwe producten, diensten of vervolg bestelling (mits aangevraagd) 
 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji Development b.v. - Deshima verkoopt uw gegevens niet aan 
derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst 
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in 
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji 
Development b.v. - Deshima blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Als u zich voor ons internationale studie weekend of de Art of Life School registreert: 
- is het mogelijk dat sommige van uw persoonsgegevens aan onze internationale gast leraar buiten 
EU worden gestrekt, deze uitsluitend met uw toestemming. De redenen is persoonlijk contact tussen 
leraar en student te houden i.v.m. mogelijke naslagwerk of vervolg studie.  
- in de begeleidend / studiemateriaal (study guide) wordt uw voornaam, achternaam en land van 
herkomst met andere medestudenten en leraren gedeeld.   
 

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji Development b.v. - Deshima gebruikt op dit moment geen 
“marketing cookies” of “third party cookies”. Zij gebruiken bijna nihil aantal analytische of 
functionele cookies op hun website (St.KI 5 analytisch, Deshima 1 functioneel). 
 
 
 
 
 



Er zijn verschillende manieren om het gebruik van cookies op uw apparaat uit te sluiten of te 
beperken.  
a. Indien de wet dat vereist, zullen we uw toestemming vragen voordat er cookies worden gebruikt. 
U kunt dat accepteren of weigeren. 
b. U kunt er ook voor kiezen de door Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji Development b.v. - 
Deshima of de websites van derden ingestelde cookies te weigeren of blokkeren door het wijzigen 
van uw browserinstellingen. De helpfunctie van uw browser kan daarover meer informatie 
verschaffen. 
c. U kunt zich afmelden voor Google Analytics cookies door de door Google ontwikkelde ‘Add-on’ te 
installeren in uw browser (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB) 
d. U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde online advertenties van een groot aantal bedrijven, 
waaronder enkele wiens cookies wij gebruiken, door www.youronlinechoices.com te bezoeken. 
Houd er echter rekening mee dat bepaalde functies van onze websites niet correct kunnen werken 
als u het gebruik van cookies weigert. 

 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens 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 persoonsgegevens door Stichting Kushi Instituut 
Nederland, Koji Development b.v. - Deshima en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@macrobiotics.nl. 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 reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji Development b.v. - Deshima wil u er tevens op wijzen dat u 
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Kushi Instituut Nederland, Koji Development b.v. - Deshima neemt de bescherming van uw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 
 
Wat doen wij bij een datalek? 

Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens zijn gestolen of kwijtgeraakt. 
Voorbeelden van datalekken zijn: 

- een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens 
- een gestolen laptop 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
https://privacy.frieslandcampina.com/nl/frieslandcampina-cookiebeleid/www.youronlinechoices.com


- een inbraak in een databestand door een hacker 
- een besmetting van een computer met malware 
- een calamiteit zoals brand in een data center 

Bij ieder vastgesteld datalek onderzoeken wij of er persoonsgegevens van bijzondere of gevoelige 
aard zijn gelekt. 

Wij hebben de maatregelen genomen om datalekken zo veel mogelijk te voorkomen. Treedt er toch 
een datalek op? Dan nemen we zo snel mogelijk maatregelen om de gevolgen te beperken. 

Wij melden een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een datalek met mogelijk ernstig 
nadelige gevolgen melden wij dat ook aan degenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met onze klantenservice of via info@macrobiotics.nl 

of bel ons op 020-6257513 

 

 

2, Uw Privacy rechten 

Als ons klant van wie wij mogelijk uw persoonsgegevens verwerken krijgt u meer en verbeterde 
privacy rechten: 

• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. 
• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. 
• Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die wij van hen 

verwerken in te zien. 
• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te 

wijzigen. 
• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten 

verwerken. 
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het 

recht op een menselijke blik bij besluiten. 
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.  
Voor deze zie boven de “Privacy verklaring”. 

Uw aanpassingen kunt u schriftelijk aan ons doorgeven via e-mail of post: 
Stichting Kushi Instituut Nederland | Koji Development b.v. – Deshima 
t.a.v. mevr. V. Nelissen 
Weteringschans 65  
1017 RX Amsterdam, NL 
E.: info@macrobiotics.nl 

Voor de vragen kunt u ons bereiken: 

T.: +31-20-6257513 

E.: info@macrobiotics.nl 

 

De juiste gehoor aan uw verzoek geven wij binnen 1 maand, waarvan u binnen een week ( 5 

werkdagen ) een ontvangst bericht ontvangt. 
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