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(Sport)massagepraktijk Bosboom hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In deze privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met 

persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om 

met uw persoonsgegevens. (Sport)massagepraktijk Bosboom houdt zich in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet-, en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

 

Welke gegevens worden verwerkt? 
(Sport)massagepraktijk Bosboom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn 

diensten. U verstrekt zelf uw gegevens aan mij. 

  

Ik verwerk van u de volgende persoonlijke gegevens: 

- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum 

- De gegevens omtrent uw gezondheid (anamnese, inspectie, onderzoek, stappenplan)  en de door 

mij uitgevoerde verrichtingen. Deze gegevens leg ik vast in een cliëntendossier.  

Minderjarigen: 

(Sport)massagepraktijk Bosboom verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen 

(jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegevens door de ouder, voogd, of wettelijke 

vertegenwoordiger.  

 

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt? 
- Administratieve doeleinden 

- Het afhandelen van betalingen 

- Client te informeren over wijzigingen van diensten 

- Het monitoren van de voortgang van de behandeling 

 

De persoonsgegevens worden uitzonderlijk gebruikt door (Sport)massagepraktijk Bosboom. 

 

 

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens? 

(Sport)massagepraktijk Bosboom bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt en niet langer dan wettelijk is vastgelegd. Dat is 15 jaar.  

 

 

Delen van persoonsgegevens aan derden. 

Ter bescherming van uw privacy is het cliëntendossier vertrouwelijk en niet toegankelijk voor derden. 

De wet AVG is hiervoor richtlijn. Indien noodzakelijk is dat de gegevens gedeeld worden dan gebeurt 

dit altijd met toestemming van de cliënt. 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig. 

(Sport)massagepraktijk Bosboom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking 

tegen te gaan. Heeft u vragen omtrent de beveiliging van uw persoonsgegevens neem dan contact op 

met (Sport)massagepraktijk Bosboom 
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Overige Privacy rechten. 

- U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw 

cliëntendossier. 

- Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en evt. 

doorgeven aan derden. 

– Mocht u een klacht hebben omtrent de persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met 

(Sport)massagepraktijk Bosboom. Indien we er samen niet uitkomen dan vind ik dat erg vervelend. U 

heeft dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AVG). 

 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via onderstaande 

contactgegevens. 

 

Contactgegevens: 

(Sport)massagepraktijk Bosboom 

Goorstraat 27a 

5613 BL Eindhoven 

06-24989808 

info@bosboomsportpraktijk.nl 

www.bosboomsportpraktijk.nl 

 

Dorian Bosboom is de functionaris gegevensbescherming (Sport)massagepraktijk Bosboom. Te 

bereiken via; info@bosboomsportpraktijk.nl 

 

De privacyverklaring kan worden gewijzigd.  Ik raad u aan regelmatig de privacyverklaring te bekijken. 

 

 

 


