Privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Persoonlijke gegevens
worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Kitty Middelham is de
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke
persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Dit Privacy-document is van toepassing op alle soorten massages zoals omschreven op mijn website
en voor coaching en psychosynthesesessies. Tevens voor alle soorten massagecursussen zoals
omschreven op mijn website (zowel groeps-als individuele cursussen). Daarnaast ook voor gasten die
tijdens het verblijf in de B&B een workshop volgen of massage ontvangen.
Voor een goede massagebehandeling, coaching of psychosynthesesessie is het noodzakelijk dat ik,
als uw behandelaar, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid.
Verder staan er gegevens in over het verloop van de behandelingen. Persoonlijke en medische
gegevens worden door mij vertrouwelijk behandeld. Ik zorg ervoor dat derden geen toegang hebben
tot uw gegevens. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard.
Voor groepscursussen maak ik een adreslijst die bedoeld is voor het overzicht van bijv. wie welke
cursus (sen) precies volgt en voor mijn administratie. Deze wordt nooit aan cursisten of derden
uitgereikt. Ik zorg ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw gegevens. Persoonlijke en
medische gegevens worden door mij vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens blijven 15 jaar
bewaard. Zo kan ik indien gewenst gerichte, persoonlijke en op maat gesneden adviezen geven over
vervolgstappen voor cursussen, massage of coaching, ook wanneer iemand op een later moment een
vervolgstap wil nemen.
Enkele gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
zodat ik een factuur kan opstellen.
-Voor het toesturen van mijn nieuwsbrief (naam en e-mail).

Persoonsgegevens die ik verwerk

Voor- en achternaam, geboortegegevens, adres, telefoonnummer en e-mailadres

E-mail en nieuwsbrief

Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over het actuele cursusaanbod
en ander nieuws omtrent massagecursussen, individuele massage en andere activiteiten. Ik verstuur
de nieuwsbrief via Mail Chimp, die ook werkt volgens de nieuwe AVG-wetgeving.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.
Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nimmer aan derden verstrekt.

Website

Deze verklaring is van toepassing op www.massagepraktijk.net en www.benb-meander-gasteren.nl

