PRIVACY VERKLARING
Contact gegevens verwerkingsverantwoordelijke:
De persoonsgegevens worden verwerkt door Petra Jamin, eigenaar Alere Sanitas, Kamer van
Koophandel registratienummer: 71213406
Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden verkregen door middel van een persoonlijk gesprek, via de website, email
of op een andere wijze. De volgende gegevens worden verwerkt:
* NAW-gegevens,
* Contactgegevens zoals email, telefoonnummer,
* Geboortedatum,
* Uw activiteiten op mijn website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Persoonsgegevens van u met betrekking tot uw gezondheid. Dit gebeurt voorafgaand aan de eerste
behandeling middels een intakeformulier. Deze gegevens worden niet digitaal opgeslagen, maar op
papier bewaard in een afgesloten kast. Gegevens van minderjarigen worden niet verwerkt zonder
uitdrukkelijke toestemming van ouder of voogd.
Doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken:
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:
* Het afhandelen van uw betaling
* Contact te kunnen leggen indien nodig m.b.t. het maken of annuleren van afspraken
* Om de behandeling hierop af te stemmen en eventuele voortgang te monitoren
* Ik verwerk ook persoonsgegevens voor zover ik hiertoe
wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor de belastingaangifte.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ik zal uw
gegevens nooit verstrekken voor commerciële doeleinde.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Ik bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet vereist is.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die ik van u heb aan u te verstrekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sportmassage-edam.nl.
Indien wij er gezamenlijk niet uitkomen heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

PRIVACY VERKLARING
Cookies:
Er worden alleen functionele, analytische en tracking cookies gebruikt. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Alere Sanitas gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Bij uw eerste bezoek aan
onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het
plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens:
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@sportmassage-edam.nl

