Privacy reglement Sportmassage Jan Tol
Privacy en veiligheid
Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij mij achter, want dat moet nu eenmaal als ik
je optimaal wil kunnen begeleiden of adviseren. Maar ik kan me voorstellen dat je
graag wilt weten waarom ik om je persoonlijke gegevens vraag en wat ik er mee doe.
Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het mij dan weten.
Alle gegevens die je bij ons achterlaat stop ik veilig achter slot en grendel in een
dossierkast. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.
Ik geef jouw gegevens nooit aan iemand anders zonder jouw toestemming.
Je gegevens gebruik ik om in contact met je te komen, om bijvoorbeeld een afspraak
te kunnen verzetten, de facturen te kunnen versturen en om de begeleiding te
optimaliseren.
Sportmassage Jan Tol bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.
Binnen mijn praktijk is dit 5 jaar.

Social media
Als je social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kun je met je social mediaaccount op één plek op mijn website inloggen. Wanneer je, als je bent ingelogd,
aangeeft een bericht leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op je social mediaaccount. Sport massage Jan Tol krijgt geen toegang tot je social media-account,
maar artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, kun je wel met je vrienden delen.
Stel je via social media een vraag aan mij en zie ik die vraag voorbijkomen, dan
bewaar ik dat bericht en je accountnaam zodat ik op je bericht kunnen reageren.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sportmassage Jan Tol gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sportmassage
Jan Tol gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten
werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over
deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een
toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doeik-ermee/

Wat doen we niet met je gegevens?
Gegevens worden nooit doorgegeven of doorverkocht aan derden. Gegevens
worden alleen verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij
gegevens verwerken heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Sportmassage Jan Tol blijft verantwoordelijk voor al deze verwerkingen.
Kloppen je gegevens niet, moeten deze gewijzigd worden of heb je andere vragen?
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust
contact op met mij.
Sportmassage Jan Tol

