Privacyverklaring Massagepraktijk Bewust-Leven
Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en gebruiken de persoonsgegevens alleen
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit alles conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
Je gegevens:
We vragen je om je gegevens in te vullen op het contactformulier. Wij gebruiken dan ook
alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. De gegevens die je invult op het
contactformulier, gebruiken we om een offerte te maken of om contact op te nemen.
We bewaren je gegevens in ons klantregistratie-systeem. Door je gegevens aan ons te
verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens hiervoor te gebruiken. Wij
verwerken jouw gegevens conform artikel 8 sub a en sub b Wbp.
Om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerking zijn er passende technische maatregelen. Deze maatregelen, zoals een SSLcertificaat op de website zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die
wij verwerken.
We bewaren de gegevens in ons klantregistratie-systeem minimaal 7 jaar, onder andere
om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden na het verlopen
van die verplichting binnen 3 maanden verwijderd. Deze termijn geldt, tenzij er voor ons
verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar
te houden. Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens
in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze
toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op
basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Uiteraard heb je recht op inzage in jouw persoonsgegevens en om deze aan te passen. Wil
je weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken stuur ons dan een verzoek via
mail. Zijn de gegevens die we van je hebben onjuist, onvolledig of niet relevant dan passen
we dit graag aan. Hiervoor ontvangen we graag een verzoek via mail. Je hebt recht op het
wissen van jouw persoonsgegevens en op het beperken van de verwerking en het recht
om tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook heb je recht op het overdragen van, of
het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Hiervoor ontvangen we graag een verzoek
via mail.
Ons mailadres is Wendy@massagepraktijkbewustleven.nl. Je verzoek wordt binnen 4
weken in behandeling genomen.
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Cookies
We gebruiken cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken en om eventuele
advertenties af te stemmen op de voorkeuren van de gebruikers van deze site.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw
browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen
kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
Cookies uitschakelen of verwijderen kan via je browserinstellingen. Zie hiervoor ook de
help-functie van de browser die je gebruikt. Meer informatie vind je via Your Online
Choices.
Google Analytics
Google Analytics wordt gebruikt om te weten hoe de bezoekers de website gebruiken. Dit
doen we door analytische cookies van Google te plaatsen. Hiermee hebben we input om
de website te verbeteren en het gebruik te optimaliseren. Wij gebruiken je IP-adres niet en
de informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Meer informatie hierover vind je
hier.
Social Media
Op de website staan een aantal social media-buttons. Je kunt deze gebruiken om deze
website en de inhoud ervan te delen via deze social mediakanalen. Meer informatie over
de betreffende kanalen lees je via de links: Facebook en LinkedIn
Links
Op onze website vind je links naar externe websites. Door hierop te klikken ga je naar een
andere website die los staat van Massagepraktijk Bewust-Leven. Voor de cookie- en/of
privacyverklaring van deze externe sites zijn deze betreffende sites zelf verantwoordelijk.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
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