Privacyverklaring

Body-reset is aangesloten bij de CAT (Collectief Alternatieve Theapeuten) en de GAT (Geschillen
Alternatieve Therapeuten) en valt onder het klacht en Tuchtrecht volgens de WKKGZ.
Periodiek wordt Body-Reset getoetst in ontwikkeling, praktijkvoering en vakbekwaamheid.
Body-Reset kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Body-Reset, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BodyReset verstrekt.
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:










Voornaam
Achternaam
(Post)adres
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Geboorteplaats

Waarom heeft Body-Reset persoonsgegevens nodig?
Body-Reset verwerkt u persoonsgegevens om met u in contact te komen, afspraken met u te maken
en/of voortgang te bespreken. Dit dient ter uitvoering van de behandelovereenkomst die u met BodyReset sluit.
Worden uw gegevens gedeeld?
Nee! Body-Reset verstrekt geen persoonsgegevens aan derden mits u hiervoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
behandelovereenkomst.
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Body-Reset bewaart uw gegevens in een ECD (Elektronisch Cliënt Dossier) voor de duur van 20 jaar.
De gegevens die nodig zijn voor het opstellen van facturen worden minimaal 7 jaar bewaard.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heef het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt u verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen bij Body-Reset. Body-Reset zal zo snel
mogelijk of in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.
Mocht Body-Reset in uw ogen niet goed omgaan met uw gegevens dan behoudt u te allen tijde het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging
Body-Reset neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen
tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact op Body-Reset.
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Beveiligingsincidenten worden geregistreerd en onderzocht. Een ernstig datalek wordt binnen 72 uur
gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek wordt altijd gemeld aan de betrokkene(n).
De tekst in deze Privacyverklaring kan door Body-Reset worden aangepast, gelet op nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.
Het verdient daarom aanbeveling deze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen indien u
onze website bezoekt.
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