PRIVACY STATEMENT
Massage van Loo hecht veel waarde aan privacy van haar klanten en gaat daarom zorgvuldig om

met persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over
hoe ik omga met persoonsgegevens.
Massage van Loo houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat ik in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze
respecteren.
Als Massage van Loo ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van mijn Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerkingsdoelen
Massage van Loo verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
Telefonisch of via mail contact opnemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Kunnen inschatten van contra-indicaties en behandelmethode
Massage van Loo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Massage van Loo kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van mijn diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Massage van Loo de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer

-

E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Daarnaast verwerkt Massage van Loo de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
u:
- Gegevens m.b.t. gezondheid

Bewaartermijn
Massage van Loo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zoals wettelijke wordt vereist, blijven de
gegevens in het cliëntendossier 15 jaar bewaard en de gegevens in de financiële administratie tot 7
jaar na de laatste behandeling.

Verstrekking aan derden
Ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Massage van Loo deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massage
van Loo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging
Massage van Loo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als u het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@massagevanloo.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Massage van Loo gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op.

Contactgegevens
Massage van Loo
De Mate 29
8051 VT Hattem
Info@massagevanloo.nl
www.massagevanloo.nl
Kvk: 67577652
Ik behoud het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina
gepubliceerd.

