
 

Centrum voor Tantra 
Stichting De Boogschutter 

Privacy Policy 

Je hebt te maken met de volgende organisatie: 

Stichting De Boogschutter / Centrum voor Tantra 
Asterweg 20-G3 

1031 HN Amsterdam 

Kamer van Koophandel Amsterdam 41.211.085 
Opgericht op 06-12-1991 

BTW-nummer NL.8021.88.965.B.01 

We zijn telefonisch te bereiken: 
op dinsdag en donderdag tussen 09:00 en 13:00 op nummer 020 - 627 87 12 

We zijn digitaal te bereiken: 
via mailadres info@centrumvoortantra.nl 

we behandelen email van dinsdag tot en met vrijdag 
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Digitale privacy 

We willen de kernwaarden die we op ons Centrum handhaven ook graag vormgeven in de 
digitale wereld. Door gebruik te maken van onze website en onze diensten, geef je aan 
akkoord te gaan met deze privacy policy.  

We delen je informatie nooit met derden. Tenminste, dat zouden we graag zeggen. De 
uitspraak is helaas niet houdbaar, hoe graag we ook zouden willen. In de praktijk delen we 
toch een beperkt aantal gegevens van je met derden. Hier valt nooit de zeer persoonlijke 
informatie onder die je met ons deelt in bijvoorbeeld de intake voor de introductiegroep. 
Wat we wel delen zijn bijvoorbeeld je emailadres, om je maandelijks een nieuwsbrief te 
kunnen sturen. We betrekken ‘derden’ bij ons centrum, omdat ze ons helpen een professi-
onele organisatie te draaien. In dit document kun je zien welke gegevens we (absoluut) 
niet met derden delen en welke wel. We zijn hier graag transparant over. 

Mocht je vragen of aanvullingen voor ons hebben, neem dan contact met ons op via 
info@centrumvoortantra.nl. We zijn al door een aantal mensen verder geholpen op deze 
manier, en dat waarderen we zeer.  

Hoe komen je gegevens* tot ons? 
We krijgen via een aantal stromen gegevens van je binnen: 

Kanalen waarlangs wij informatie van je krijgen: 
• Inschrijvingen via de website (zie aldaar wat we bewust aan je vragen om je inschrijving 

te verwerken in combinatie met de afwegingen die we maken in de samenstelling van 
onze groepen) 

• Contact via de email (in ons geval is dat op dit moment gmail) 
• Contact via de telefoon, bv tijdens een intake voor een introductiegroep; deze gegevens 

noteren wij in onze digitale deelnemersadministratie (lees hieronder verder) 
• Je inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief 
• Je reacties op artikelen op de website 
• Betalingen via je bank, en/of via iDeal 

Kanalen waarlangs je wel gegevens verstrekt, maar die niet naar ons komen: 
• Je reacties op onze FaceBook-pagina 
• Je reacties op onze Google+-pagina 
• Je bijdragen aan een van de besloten FaceBook groepen 
• Je persoonlijke contact met een van onze trainers, buiten het Centrum om 
• Je (digitale) contact met De Bedding (een autonome organisatie) 
• Je (digitale) contact met Stichting Witte Tara (een autonome organisatie) 

*Met gegevens worden veel meer dingen aangeduid dan je in eerste instantie misschien denkt. Digitale acti-
viteit laat namelijk altijd een spoor na. Zo vallen onder gegevens niet alleen de zaken die we normaal als 
gegevens zien, zoals naam en adres, maar ook surfgedrag, IP-adres en zoektermen.  
Welke gegevens hebben we? Waarom vragen we die? 
Voor je deelname aan een introductiegroep vragen we naar je: 
• naam, voornaam, emailadres, postadres: voor een goede communicatie 
• geslacht, geboortedatum en of je alleen komt of met een partner: we proberen onze 

groepen zo evenredig mogelijk samen te stellen, dus met allerlei leeftijden en een goede 
balans tussen mannen en vrouwen, en singels en stellen 
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• eventuele bedrijfsnaam: veel van onze clienten kunnen de facturen opvoeren voor hun 
werk als coach of trainer 

• mogelijk relevante achtergrond: in de intake stellen we een aantal vragen die van belang 
zijn voor deelname en voor de trainers van de groep 

• dieetwensen: zodat de koks hier rekening mee kunnen houden en ook jij heerlijk eet 
Voor je deelname aan een vervolgtraining kan het zijn dat we aanvullende informatie vra-
gen. Voor de Tantratraining is er een vragenlijst. 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 
We zijn verplicht om je gegevens zeven jaar te bewaren. Dat is een eis van de belasting-
dienst. Zo kunnen we aantonen dat we werkelijke deelnemers hebben aan onze groepen. 
Toch bewaren we na die 7 jaar ook graag je gegevens. Onze motivatie hiervoor is dat we 
een spiritueel pad faciliteren. Hierin kijken we naar een grote tijdsspanne. Het is onze er-
varing dat mensen komen en gaan op dit pad. Soms zitten er jaren tussen de ene en de 
andere deelname. Om ook dit deel van iemands reis te kunnen inzien, maakt dat we de 
gegevens bewaren. Dit mag volgens de AVG, die stelt dat je gegevens zolang mag bewa-
ren als voor je organisatie van belang is. Hiermee halen we natuurlijk ook de verantwoor-
delijkheid op ons om er zorgvuldig mee om te gaan. Iedereen die in ons bestand staat, 
kan op elk moment zijn of haar gegevens inzien en/of laten verwijderen. 

Hoe gaan we met je gegevens om? 
We hebben de meeste gegevens nodig om je deelname aan groepen goed te organiseren. 
Daartoe moeten we zeker weten dat jij het bent, en daarom hebben we je NAW-gegevens 
nodig en je geboortedatum. We sturen je een factuur, en je zult een betaling doen, dus 
daar wisselen we gegevens uit. We noteren gegevens zoals je die in de intake geeft (als 
die hoort bij je training naar keuze), zodat de trainers van die groep meer inzicht in je ach-
tergrond hebben. In sommige gevallen zullen we die gegevens gebruiken om in gesprek te 
gaan als we twijfelen of een programma wel geschikt voor je is. Je gegevens kunnen door 
een aantal mensen in onze organisatie worden ingezien; allemaal vanuit de taak die ze 
verrichten. Zie hiervoor verder in ‘Wie kan mijn gegevens inzien?’. 

Hoe kan je je gegevens opvragen, inzien en/of verwijderen? 
Je kunt op elk gewenst moment een email sturen naar info@centrumvoortantra.nl met 
daarin een vraag over je gegevens (opvragen, corrigeren, verwijderen, verplaatsen, iets 
anders). Wij nemen daar twee weken de tijd voor en zullen je erover berichten.  

Met welke programma’s werken we? 

Cookies (niet te omzeilen) 
De website gebruikt cookies tijdens de inschrijving; dit zijn zogenaamde 'functionele coo-
kies' die nodig zijn voor een goede werking van de website. Ook externe content (zoals 
een video) die in de pagina wordt geplaatst, gebruikt (vaak) cookies, wederom 
‘functioneel'. We plaatsen op geen enkele plek cookies om extra informatie te vergaren, 
zoals het bijhouden van zoekgeschiedenis of zoektermen. TIP: Om te zien of er cookies 
gebruikt worden op een pagina kun je in Chrome met je rechtermuisknop op het slotje in 
de url-balk klikken. 
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Google Analytics (niet dus) 
Even dachten we dat we met Google Analytics zouden moeten werken om informatie te 
krijgen over de werkbaarheid van de website, maar toen we ons realiseerden wat dit pro-
gramma allemaal aan gegevens verzamelt, voelden we ons er niet meer goed bij, en heb-
ben we het meteen gestopt.  

Google (op weg naar een alternatief) 
Over Google gesproken: ze bieden prachtige oplossingen voor veel alledaagse handelin-
gen zoals mail en agenda-beheer. Het CvT heeft dan ook een zakelijk Google-account, 
waarin we gebruik maken van de mailservice, de agenda, en de contactpersonen. Google 
valt echter onder Amerikaans recht, en we weten eigenlijk niet goed met welke criteria zij 
de gegevens beschermen die wij in goed vertrouwen over de mail heen en weer sturen en 
in onze agenda zetten. Dat heeft onze zorg. We zijn dan ook aan het inventariseren in 
hoeverre we onze service kunnen bieden met alternatieven voor Google. In dit document 
zullen we je daar van op de hoogte houden. Lees hier de uitgebreide privacy policy van 
Google. 

Google+ (lichte noodzaak) 
Hier hebben we meteen het onderwerp van sociale media te pakken. Een tijd dachten we 
hier niets mee te hoeven, totdat we ontdekten dat zowel Google als Facebook zonder het 
te vragen een pagina aanmaken voor elk bedrijf dat ze tegenkomen. Met het gevaar dat 
iemand die kaapt en zich voordoet als ware hij ons. Om dat voorkomen, hebben we er 
voor gekozen een Google+ pagina te beheren, zodat we in ieder geval zeker weten dat 
wat er via dat kanaal over ons te zien is, ook werkelijk door ons is geplaatst. In dit licht 
vinden we het fijn om te zeggen dat we de mogelijkheden van de digitale wereld ook erg 
interessant vinden: we krijgen goede respons op de video’s en artikelen die mensen kun-
nen downloaden via de website. Onze zorg gaat uit naar het ondoorzichtige beleid van 
data-giganten, die met ons onbekende partijen in zee gaan met het oog op data-uitwisse-
ling. Zie ook hierover wat we hierboven schrijven over Google. 

FaceBook (blijkt toch nuttig) 
Voor FB geldt hetzelfde als voor Google+. Het programma maakt automatisch een pagina 
voor een organisatie aan, met ook hier het gevaar dat iemand zich voordoet als ware hij 
ons. Daarom zijn we toch een FB-pagina begonnen. Met het gebruik ervan is het besef 
gegroeid dat mensen ook baat hebben bij FB: om zich te organiseren, elkaar te vinden en 
interessante initiatieven bekend te maken. Daartoe hebben we twee afgesloten FB-groe-
pen in het leven geroepen waar je -geheel vrijwillig uiteraard- lid kunt worden. Er is een 
groep voor mensen die een introductieweek bij ons hebben gedaan, en er is een groep 
voor mensen die de tantratraining bij ons hebben gedaan. Deelname is geheel privé. Voor 
content die mensen in deze groepen plaatsen kan het Centrum voor Tantra geen enkele 
verantwoordelijkheid dragen. Noch de pagina, noch de groepen zullen ooit het officiële ka-
naal voor digitale communicatie zijn voor het Centrum voor Tantra. Inhoud van de FB-pa-
gina wordt wel verzorgd door de het Centrum. Vragen en opmerkingen hierover kun je al-
tijd aan ons stellen. TIP: Facebook heeft veel mogelijkheden om je instellingen aan te pas-
sen, tot een zekere mate van digitale veiligheid. Het loont om je daarin te verdiepen. De 
privacy policy van Facebook kun je hier lezen. 

LinkedIn (in de toekomst?) 
Even hebben we het idee gehad dat het Centrum iets interessants kon bieden voor de za-
kelijke markt, en daarom begonnen we een LinkedIn-pagina. We denken nog steeds dat er 
een interessant aanbod kan ontstaan nu de zakelijke markt ontdekt dat de enige constante 
de verandering is; iets waar tantra een ruimer antwoord op heeft. Mogelijk zouden we een 
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goed programma kunnen verzorgen als de juiste interesse er is. Intern is er op dit moment 
geen groot vuur om dat verder te onderzoeken. Met als gevolg dat we ook niet vindbaar 
zijn op, of gebruik maken van LinkedIn. Wellicht vind je er wel enkele van de trainers, die 
immers ook allemaal ZZP-er zijn. Die accounts zijn voor hun eigen rekening, en hiervoor 
kan het Centrum voor Tantra geen enkele verantwoordelijkheid dragen. 

Accounts afzonderlijke trainers / medewerkers (allemaal zzp-ers) 
Het bovenstaande pakken we graag nog iets verder uit: iedereen die werkt verricht voor 
het Centrum voor Tantra, doet dat op ZZP-basis. Dat betekent dat iedereen ook -wellicht- 
gebruik maakt van social media om andere klanten te bereiken en te bedienen. Het Cen-
trum voor Tantra kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor inhoud en 
presentatie van websites, social media accounts of email van een van onze trainers/kan-
toormedewerkers daar waar ze niet handelen vanuit hun werk op het Centrum voor Tantra. 

Digitale ondersteuning 

Algemeen (met de tijd mee) 
Om onze service te kunnen bieden op een niveau wat we graag willen, maken we gebruik 
van een aantal digitale programma’s. Eerlijk gezegd zouden we niet meer zonder deze 
programma’s kunnen; dan zouden we terug moeten naar excelsheets - en dat is allemaal 
niet meer te overzien en foutgevoelig. We zijn dus blij met de digitale mogelijkheden en de 
mogelijkheid om een en ander met elkaar te laten samenwerken, zodat je betaling geregi-
streerd staat, je factuur overzichtelijk en op tijd is, je deelname gegarandeerd, en de kok 
weet dat je allergisch bent voor zuivelproducten, om maar eens wat te noemen. 
   Tegelijkertijd realiseren we ons steeds meer dat we in de blijdschap over deze dienstver-
lening ook nieuwe vragen naar binnen hebben gehaald. Hoe houden we ook in de digitale 
wereld onze kernwaarden zorgvuldig, betrouwbaar, transparant en oprecht overeind? Dat 
doen we onder andere door samen te werken met vaste partners, met wie we al jaren het 
systeem onderhouden en verfijnen. Hieronder vertellen we graag welke programma’s we 
gebruiken en verwijzen we naar ze door als je er meer over wilt weten. 

FileMaker (hier staan ze dan, je gegevens) 
Voor het bijhouden van je eventuele deelname aan onze programma’s gebruiken we het 
programma Filemaker. Hierin slaan we alle gegevens op die relevant zijn voor je deelname 
aan een training. Je kunt deze gegevens altijd opvragen, inzien en veranderen. We wer-
ken met dit programma onder vaste begeleiding van Sandwijk Support, waarmee we het 
hele systeem hebben opgezet en ingericht. We werken al jaren naar tevredenheid samen. 
Deze leverancier verzorgt ook soortgelijke gegevensverwerkingssystemen voor groepen 
van de Ridwhan. We verwijzen voor de volledigheid naar de privacy policy van Filemaker 
en Sandwijk Support. 

WordPress (waar je nu op zit te kijken) 
Onze website is gebouwd met open source programma’s en plug-ins van Wordpress. Hier-
in slaan we gegevens op met betrekking tot je eventuele iDealbetaling en je aanmelding 
voor een groep. Ook gegevens die nodig zijn om je eventuele reactie op een blog of groep 
te geven, worden opgeslagen. Je kunt hier de privacy policy van Wordpress lezen. 

MySQL (moeder aller gegevens) 
Alle gegevens die bij ons binnenkomen (via je inschrijving via de website, via je email, of 
via de telefoon) komen terecht in een MySQL database. Zowel FileMaker als WordPress 
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maken contact met deze database. Het beheer van die database gaat via onze website-
bouwer en -beheerder, 107 ideas. 

Mollie / iDeal (voor de centen) 
Voor een aantal groepen is het mogelijk om af te rekenen met iDeal. Om dat aan te bie-
den, hebben we een account bij Mollie Payments. In dat account kunnen we zien welke 
betalingen er naar ons zijn gedaan en door wie (naam + eventueel bedrijfsnaam). We 
verwijzen voor de volledigheid naar hun beider privacy policies in de link onder hun naam. 

Exact (ben je bij?) 
Voor onze boekhouding maakt onze boekhouder gebruik van ExactOnline, een online 
boekhoudprogramma. Hierin staan van al onze betalende deelnemers gegevens (naam, 
bedrijfsnaam + bankrekening nummer) zodat we weten wat iemands betaalstatus is ten 
opzichte van Stichting De Boogschutter. Dit programma wordt ingezien door de twee men-
sen die voor ons de boekhouding doen. Dat gebeurt bij Administratiekantoor Knobbe, waar 
we al meer dan 20 jaar met grote tevredenheid mee samen werken. Voor de volledigheid 
verwijzen we hier naar de privacy policy van ExactOnline. Inloggen bij Exact Online ge-
beurt altijd via tweestapsauthenticatie. 

MailChimp (op de hoogte blijven?) 
Voor onze maandelijkse nieuwsbrief gebruiken we het programma MailChimp. Hierin vra-
gen we de relevante gegevens voor het versturen van een digitale nieuwsbrief: naam, 
voornaam en emailadres. In dit programma maken we ook gebruik van de mogelijkheid 
om te kijken waar mensen op klikken in onze nieuwsbrief. En of ze hem überhaupt ope-
nen. Dat doen we omdat we zo kunnen kijken of onze nieuwsbrief wel relevant is. Helaas 
behoort het niet tot de mogelijkheden, voor zover wij weten, om dit per individu te beheren. 
Mocht je dit niet willen, dan zien we op dit moment als enige mogelijkheid dat je je uit-
schrijft voor onze nieuwsbrief. Dat kan op elk moment, onderaan elke nieuwsbrief die we 
versturen. Voor wat en hoe precies MailChimp met deze gegevens doet, verwijzen we 
naar hun privacy policy. 

Triodosbank (groene euro’s) 
We bankieren bij Triodos, een groene bank die een hoge professionele dienstverlening 
aanbiedt, waaronder iDeal waarmee we deelname toegankelijker kunnen maken. We ma-
ken ook gebruik van het internetbankieren zoals zij dat aanbieden. We vertrouwen erop 
dat Triodos goed met je gegevens omgaat. Die verschijnen immers op onze rekeningover-
zichten. Kijk voor meer informatie naar hun privacy policy. 

ASN (groene reserve euro’s) 
We hebben ook een rekening bij de ASN-bank. Op die bank zullen geen gegevens van 
deelnemers verschijnen, omdat we die rekening alleen gebruiken om ons financieel risico 
te spreiden door een deel van onze financiële reserve daar onder te brengen.  
BaseCamp (samenwerken) 
Voor onze interne communicatie en organisatie maken we gebruik van het digitale plat-
form BaseCamp. Mensen die betrokken zijn bij het Centrum voor Tantra hebben hier toe-
gang toe via een persoonlijke login (trainers & kantoor). Hier komen echter nooit jouw per-
soonlijke gegevens terecht. We gebruiken dit platform om afspraken te maken, te werken 
aan programma’s en planning. Door dit zo in te richten hoeven we minder te mailen, en 
werken we efficiënter samen. 

Beveiliging van je gegevens 
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Hoe veilig is de website? (goed!) 
Voor het versturen van gegevens via de website maken wij gebruik van een 
beveiligde (SSL)-verbinding. We hanteren hiervoor de meest recente veiligheidscertifica-
ten. Dit kun je herkennen aan het slotje wat verschijnt als je onze website opent. Ook be-
gint onze website url met https://. 

Servers (pardon?) 
Je gegevens worden opgeslagen in een MySQL-database op een server in een Neder-
lands datacenter. De server is een zogenaamde Virtual Private Server (VPS), waar alleen 
de gegevens van het Centrum voor Tantra op staan. Dit in tegenstelling tot eenvoudigere 
varianten waar verschillende organisaties een server delen. De server is goed beveiligd 
en wordt beheerd door onze vaste leverancier 107ideas. 

Backups (goed bewaren) 
Alle digitale programma’s maken backups. Wij doen dat zelf van de programma’s waar wij 
in werken om te zorgen dat we altijd actuele informatie hebben. Mocht de stroom uitvallen, 
hebben we zo toch je inschrijving binnen die anders uit beeld zou verdwijnen. De servers 
zijn beveiligd met wachtwoorden en protocollen. De programma’s van derden maken ook 
backups; daar hebben wij geen invloed op. Mocht je je gegevens bij ons willen verwijde-
ren, een recht wat je nu via de AVG hebt, dan kunnen we helaas niet garanderen dat je 
gegevens ook uit al deze backups verdwijnen.  

Gebruikers (met wie spreek ik?) 
Voor al deze bovenstaande mogelijkheden kun je voor je zien dat de mensen die toegang 
nodig hebben tot je gegevens (om er mee te werken) ten eerste een wachtwoord op hun 
computer zullen invoeren, en vervolgens per programma een wachtwoord moeten invoe-
ren alvorens ze bij je gegevens kunnen. Na het werken met de nodige programma’s zullen 
ze die altijd afsluiten door uit te loggen. 

Wie ziet welke gegevens in? En waarom? 

Er zijn verschillende mensen die je gegevens kunnen inzien. Met alle onderstaande men-
sen hebben we duidelijke en professionele afspraken dat ze vertrouwelijk omgaan met de 
gegevens die ze nodig hebben om hun bijdrage aan het CvT te leveren. Ze bekijken alleen 
de gegevens die ze hiervoor werkelijk nodig hebben: 
• De gegevens die je verstrekt vanwege je deelname aan een van onze groepen kan wor-

den ingezien door de mensen die bij ons op kantoor werken. Ze moeten dat kunnen om 
je inschrijving te verwerken. Zie hiervoor de pagina 'Wij' op onze website voor wie dat op 
dit moment zijn. 

• Voor de boekhouding - die we goed willen bijhouden voor onszelf, maar ook moeten 
voor de belastingdienst -  kan de boekhouder je betalingsgegevens bekijken.  

• Ook de beheerder van FileMaker kan bij je gegevens; hij onderhoudt immers dat deel 
van onze gegevensverwerking; hij kijkt echter nooit op individueel niveau. 

• Dat geldt ook voor de beheerder van de website, aangezien hij de database beheert 
waar alles in wordt opgeslagen (MySql). In de praktijk kijken de twee systeembeheer-
ders alleen naar de verwerking van de gegevens, niet naar de inhoud. 

• Trainers van de groep die je gaat volgen, krijgen de informatie die je deelt naar aanlei-
ding van een intake, of die je op een ander moment hebt verstrekt omdat dat relevant 
leek voor het programma wat je wilt volgen.  

• Koks krijgen de informatie die je deelt over je dieetwensen. 
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Wat sluiten we hier uit? 

Alles hierboven heeft betrekking op de gegevens die je verstrekt aan het Centrum voor 
Tantra / Stichting De Boogschutter. Mocht je ook apart een traject ingaan met een van de 
trainers van het Centrum, die immers allemaal ZZP-er zijn, dan is deze privacy policy niet 
van toepassing. Daarvoor verwijzen we je naar de privacy policy van de afzonderlijke trai-
ner. We kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de privacy policy van derden. 
We zoeken zorgvuldig naar partners, en tegelijkertijd hebben we geen invloed op beleid 
van leveranciers van programma’s. We wenden onze mogelijke invloed aan voor kwaliteit 
en veiligheid. Maar voor de volledigheid verwijzen we naar de privacy policy van deze or-
ganisaties.  

Wat nemen we ons voor? 

We voelen gezonde zorg over dit onderwerp. We ontwerpen te goeder trouw een digitaal 
systeem wat helpt bij het aanbieden van professionele service, zodat het administratief be-
trouwbaar en goed werkbaar is om deelname aan onze programma’s te faciliteren. Door 
studie en ondersteunende feedback realiseren we ons steeds meer dat we ook in de digi-
tale wereld blijvend aan kwaliteitsverbetering kunnen doen. We zetten ons daar voor in. 
We zullen dit document regelmatig updaten als we verbeteringen hebben ingevoerd.  

Mocht je hierover hulp willen bieden, een aanvulling hebben of een vraag, laat het ons dan 
weten via info@centrumvoortantra.nl. Dank je wel alvast. 

Amsterdam, Centrum voor Tantra / Stichting De Boogschutter, 2019
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