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Privacy Policy  
Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke 
gegevens ik verzamel als u van mijn website en diensten gebruik maakt en waarom ik deze 
gegevens verzamel. Zo snapt u precies hoe wij werken.  

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Massagepraktijk Amy Klappe. U 
dient zich ervan bewust te zijn dat Massagepraktijk Amy Klappe niet verantwoordelijk is voor 
het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website en 
mijn diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.  

Massagepraktijk Amy Klappe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en 
diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld.  

Gebruik van verzamelde gegevens  

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten, vraag ik u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens zijn nodig voor de zorgverzekeraar, correspondentie afspraken, 
behandelplan en om de behandeling te kunnen uitvoeren. Gegevens die online worden 
opgeslagen, worden opgeslagen in datacenters waarvoor Europese wetgeving van kracht is.  

Communicatie  

Wanneer u e-mail of andere berichten naar Massagepraktijk Amy Klappe verzendt, is het 
mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die 
voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken 
en uw verzoeken te beantwoorden.  

Cookies  

Cookies, of vergelijkbare technieken. 
Massagepraktijk Amy Klappe gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies 
die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De 
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en 
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat 
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Doeleinden  

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen.  



 
 

2 
 

 
Derden  

De persoonlijke informatie worden niet met derden gedeeld, tenzij dat voor het leveren van 
haar diensten noodzakelijk is. 
Met de boekhouder is er een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze partij krijgt alleen 
gegevens te zien die nodig zijn om hun dienst uit te voeren. Deze partij is verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.  

Veranderingen  

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in 
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te 
raadplegen.  

Persoonsgegevens  

De persoonlijke gegevens die worden gevraagd tijdens de intake zijn verplicht gesteld door 
de beroepsvereniging. Ik bied alle cliënten de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, of 
een kopie ervan op te vragen. Dit dient schriftelijk te worden aangevraagd. Gegevens inzake 
behandelingen worden tenminste tien jaar bewaard. Hiermee voldoe ik aan de eisen van de 
NOAG-beroepsverzekering. Gegevens inzake facturen en offertes worden tenminste zeven 
jaar bewaard. Hiermee voldoe ik aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst. 
Daarna worden de gegevens verwijderd. Ik heb technische en organisatorische maatregelen 
getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies, of 
onrechtmatige verwerking, door gegevens op te slaan op een externe harde schijf.  

Aanpassen/uitschrijven communicatie  

Als u uw gegevens aan wilt passen, of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u 
contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Massagepraktijk Amy 
Klappe maakt op dit moment nog geen gebruik van een nieuwsbrief.  

Datalek  

Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word 
daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest. Ik begrijp wanneer ik een datalek 
moet melden en zal daarnaar handelen.  

Vragen en feedback.  

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met:  

Massagepraktijk Amy Klappe  
Koningsvarenstraat 382, 1531 SL Wormer 
T: 06 266 20 430 / E: info@massagepraktjkamyklappe.nl  


