Privacyverklaring www.Saskia4Relaxing.nl
Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit
betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te
weten komen als u gebruikmaakt van onze dienstverlening.
Datum laatste aanpassing: 22 mei 2018
Massagepraktijk Saskia4Relaxing, gevestigd aan Breitnerhof 54 1628 XL te Hoorn, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Saskia Riool is de verantwoordelijke Functionaris
Gegevensbescherming van dit bedrijf.







Persoonsgegevens die ik verwerk
Massagepraktijk Saskia4Relaxing verwerkt persoonsgegevens. Indien u gebruik maakt
van mijn webwinkel, of deelneemt aan mijn cursussen of workshops, of aanmeldt voor
mijn nieuwsbrief, of iets in het gastenboek schrijft en tijdens het intakegesprek, verstrekt
u mij een aantal persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor een correcte
bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam,
Adresgegevens,
Telefoonnummer,
E-mailadres,
Gezondheidstoestand.
Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Voor aanvang van een 1e massagebehandeling volgt altijd eerst een intakegesprek.
Daarin beantwoordt u een aantal vragen op het anamneseformulier. De vragen zijn puur
en alleen bedoeld om inzage te krijgen in uw algemene gezondheidstoestand en of er
sprake is van contra-indicaties. Uiteraard blijven deze gegevens strikt beroepsgeheim en
worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.









Waarom vraag ik persoonsgegevens?
Saskia4Relaxing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Maken van afspraken,
Leveren van producten en diensten,
Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,
Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,
Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,
Afhandelen van facturen en betalingen,
Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.
Bewaartermijn
Massagepraktijk Saskia4Relaxing zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen, tenzij een wettelijke verplichting
een andere bewaartermijn voorschrijft.





Delen van gegevens
Massagepraktijk Saskia4Relaxing verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden
wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de
dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden
gedeeld met de volgende organisaties:
Mijn Webwinkel (*), voor afhandelen van boekingen, nieuwsbrieven, gastenboek en
facturen,
KNAB, voor afhandelen van betalingen,
De Belastingdienst, vanwege een wettelijke plicht.

(*) Massagepraktijk Saskia4Relaxing heeft met Mijn Webwinkel een
Verwerkersovereenkomst afgesloten, om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
waarborgen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe
versies zijn. Wij zullen ons best doen ingrijpende wijzigingen ook apart aan te
kondigen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen
naar saskia4relaxing@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik u om in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.
Massagepraktijk Saskia4Relaxing zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.
Beveiliging
Massagepraktijk Saskia4Relaxing neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden
bestaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op
via saskia4relaxing@outlook.com

