Dit is de privacyverklaring van Massagepraktijk de Handreiking, ingeschreven in het
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder KVK-nummer 51697742.
Massagepraktijk de Handreiking respecteert de privacy van alle cliënten en bezoekers van de
website. Ik deel persoonlijke gegevens nooit met derden.
Verwerken van persoonsgegevens
De gegevens van cliënten en bezoekers van mijn website die hun gegevens achter laten in het
contactformulier, zijn opgeslagen in het massagedossier van de massagetherapeut Gea van der
Vaart-Maas. Als je ooit een behandeling hebt gehad bij mijn praktijk, dan bewaar ik je (email)adres, telefoonnummer en naam en hoe vaak je een massage hebt ontvangen. Het kan zijn dat
ik je een keer mail om jou te informeren over (nieuwe) diensten/tarieven van Massagepraktijk de
Handreiking. Jouw e- mailadres zal slechts voor dat doel gebruikt worden en ook alleen als jij mij
daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.
Recht om in te zien, veranderen of verwijderen
Wil je jouw persoonsgegevens inzien, veranderen, of door mij laten verwijderen, neem dan contact
met me op via info@massagepraktijk-dehandreiking.nl of bel naar telefoonnummer: 0337539709.
Verder worden jouw factuurgegevens opgeslagen op mijn computer in een Excelbestand. Deze
computer is goed beveiligd met een gecertificeerd en AVG-compliante antivirusscanner. Alleen de
massagetherapeut Gea van der Vaart-Maas en een assistent hebben via een beveiligde inlogcode
toegang hiertoe.
Geen persoonsgegevens aan derden
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden. De gegevens waar de Belastingdienst wel inzage in
kan hebben, zijn niet terug te leiden tot jouw persoon. Dat geldt ook voor de tools die ik gebruik om
reclame te maken via Google AdWords. Van Google Analytics en mijn webhoster Vevida heb ik een
verwerkersovereenkomst. Daarin staat dat wanneer iemand mijn site bezoekt of wanneer iemand op
een advertentie via Google AdWords klikt, er een JavaScript cookie wordt geplaatst.
Gegevensverzameling voor remarketing- en rapportagefuncties voor advertenties staan standaard
uit. Ook de functie voor User Ids staat uit.
Bewaartermijn
Ik bewaar jouw gegevens maximaal 18 maanden, en korter als jij ze verwijderd wilt hebben.

