
Privacy

Triggerpointmassage Texel hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie
geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend
masseur/therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat persoonsgegevens en
aantekeningen over uw lichamelijke klachten, eventueel gezondheidstoestand, uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.

Triggerpointmassage Texel heeft voor de behandeling uw gegevens nodig. Het is belangrijk
om een  inschatting te kunnen maken hoe het met uw gezondheid gesteld is, welke
behandeling gebruikt moet worden en om een behandelplan te kunnen opstellen. Een klein
deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik
een factuur kan opstellen. Verder kan de informatie gebruikt worden voor het sturen van
bevestigings- of herinneringsberichten, nieuwsbrieven of informatie over de afspraak.

Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen. Triggerpointmassage Texel houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer dat ik:

· Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
· Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
· Persoonlijke informatie van klanten nooit zal doorspelen aan derden

In enkele gevallen zal ik informatie geanonimiseerd gebruiken tijdens intercollegiale
toetsing. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u
eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De onderstaande persoonsgegevens worden door mij verzameld:

· Naam
· Adresgegevens voor facturatie
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Geboortedatum
· Eventuele lichamelijke klachten

Voor de belastingdienst ben ik verplicht om uw gegevens 7 jaar lang te bewaren in mijn
financiële administratie.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u
ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan
een andere partij.



Als Triggerpointmassage Texel ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy verklaring, of in algemenere
zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de onderstaande
contactgegevens.

Triggerpointmassage Texel
Kogerstraat 71, 1791 ER Den Burg
info@triggerpointmassagetexel.nl


