Privacyverklaring

Rebalance Massage, gevestigd aan Torenwacht 36, 2353 DB Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.rebalancemassage.nl
annelies@rebalancemassage.nl
06 - 38729651
Rebalance Massage is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op de
diensten van Rebalance Massage. Door gebruik te maken van de diensten geeft u aan van het privacy
beleid kennis te hebben genomen en dit te accepteren.
Rebalance Massage kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Rebalance Massage en er een intakegesprek plaatsvindt.
Rebalance Massage verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Uw voor- en achternaam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw geboortedatum
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op de website aan te
maken, in correspondentie (e-mail) en telefonisch of andere gevoelige persoonsgegevens die u
verstrekt zoals uw gezondheid
Gegevens met betrekking tot uw gezondheid worden tijdens de intake besproken om een
behandelplan op te kunnen stellen. Dit intakeformulier is alleen inzichtelijk voor mij en wordt op de
harde schijf opgeslagen.
Rebalance Massage verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als er onvehoopt een afspraak niet door kan gaan of om u per e-mail te benaderen wanneer u
telefonisch onbereikbaar bent. De gegevens worden opgeslagen op de harde schijf en zijn niet
inzichtelijk voor anderen.
Gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld
en nooit aan derden verstrekt. Vanuit mijn beroeps ethiek als zorggever houd ik mij aan een
geheimhoudingsplicht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren. U kunt
daarover contact met mij opnemen.
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Indien u meer dan een
jaar geen afspraak heeft gemaakt worden de gegevens verwijderd.

