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Versie 2022-11 

Centrum Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal – Centrum AS&L, gevestigd aan Bachstraat 51, 3281 

VA Numansdorp, is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring.  

Over Centrum Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal – Centrum AS&L 

Centrum AS&L is op 12 december 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (76624803). Het 

verzorgt coaching, Lichttaal kaartleggingen, Lichttaal transmissies, cursussen, groepsbijeenkomsten 

en workshops over authenticiteit, soevereiniteit en ascentie met behulp van Lichttaal. Er worden 

producten aangeboden die live, online, op afstand en/of als download aangeschaft kunnen worden 

ter ondersteuning van het ascentie- en integratieproces in het dagelijks leven. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Centrum AS&L verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website(s), van 

onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze websites 

aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

 Audio- en/of beeldbestanden bijvoorbeeld in geval van een persoonlijke sessie of transmissie 

 Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website heeft niet de intentie om gegevens van website bezoekers jonger dan 16 jaar, zonder 

toestemming van ouders of voogd te verzamelen. Aangezien de leeftijd van een website bezoeker 

niet controleerbaar is, raden wij ouders aan betrokken te zijn bij het online gedrag van hun kinderen, 

om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben 

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor de contactinformatie 

onder aan deze privacyverklaring. 

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

Centrum AS&L verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Voor de uitvoering en het leveren van diensten en transacties 
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 Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact voor het maken van een afspraak 

 Het verzenden van de nieuwsbrief 

 Het verlenen van toegang tot onze website 

 Gebruik maken van de functionaliteiten op onze website 

 Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website 

 Product- en dienstontwikkeling 

 Het bepalen van strategie en beleid 

Centrum AS&L verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte. 

Hoelang bewaren we persoonsgegevens 

Centrum AS&L bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Eventuele audio-en/of video-opnamen van 

persoonlijke Lichttaal transmissies (op afstand) worden uiterlijk na 3 maanden verwijderd. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Centrum AS&L neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van Centrum AS&L) tussen zit. Centrum AS&L gebruikt de volgende 

computerprogramma’s of –systemen: 

 Bloomsite –websitesysteem. Voor het verwerken van afspraken in de online agenda. Voor 

het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. Gegevensbeheer 

websiteaccount. 

 Mollie - betalingssysteem. Voor het verwerken van betalingen en het genereren van 

facturen. 

 E-boekhouden – boekhoudsysteem. Voor het verwerken van betalingen, het genereren van 

facturen en het verwerken van de boekhouding. 

 Mailerlite – e-mailsysteem. Voor het versturen van e-mails met informatie omtrent diensten 

en producten. 

Delen van Persoonsgegevens met derden 

Centrum AS&L verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 

als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 

eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken 

sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Centrum AS&L blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
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Link naar andere websites van derden 

Onze internetpagina’s kunnen linken naar websites van derden bevatten. De privacyverklaring is niet 

van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website(s) zijn 

verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden jouw persoonsgegevens op een veilige 

manier verwerken. Lees altijd voordat je van de websites van derden gebruik maakt de 

privacyverklaring van die websites. 

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens 

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

 U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en 

hoe lang deze worden bewaard. 

 Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken 

 Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, 

te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt. 

 Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die 

toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. 

 Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de 

Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere 

Verwerkingsverantwoordelijke. 

 Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen 

hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn. 

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de 

contactinformatie onder aan deze privacyverklaring.  

Klachten 

In geval van een geschil of klacht inzake de dienstverlening van de uitvoerder kan de cliënt gebruik 

maken van een klachtenprocedure. Maak uw klacht in eerste instantie mondeling kenbaar. Mocht dit 

overleg niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing komen dan dient de klacht opnieuw 

schriftelijk te worden voorgelegd aan Centrum AS&L. Centrum AS&L verplicht zich binnen twee 

weken met een voorstel tot oplossing te komen. 

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost, dan heeft de cliënt het 

recht om deze als een geschil aan een erkende Geschilleninstantie voor te leggen. 

Contactinformatie 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kunt u 

contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie: 
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Centrum Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal 

Bachstraat 51 

3281 VA Numansdorp 

Nederland 

Site: https://centrum-asl.nl 

E-mail: sinka@centrum-asl.nl  

Telefoonnummer: 06 4293 6253 

Wijzigen privacyverklaring 

Om jouw persoonlijke gegevens te kunnen beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging behoudt Centrum AS&L zich het 

recht voor om eventuele wijzigingen van deze Privacyverklaring met onmiddellijke ingang en zonder 

enige kennisgeving door te voeren. We bevelen je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, 

zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.  

 

https://centrum-asl.nl/
sinka@centrum-asl.nl

