
 
 
Privacyverklaring 
 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Désirée Rooijackers, je massagetherapeut, 
een dossier aanleg. Dit doe ik middels een intakeformulier. Dit is ook een wettelijke plicht. Je dossier 
bevat aantekeningen over je gezondheid en leefstijl en er worden contactgegevens in verwerkt. 
 
Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen volgens de wet AVG. Dit betekent onder meer 
dat ik:  
• Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.  
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Ik hou mij aan de wettelijke 
geheimhoudingsplicht.  
 
Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op via naturaldesiree@gmail.com. 
 
De gegevens uit je dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:  
• Het maken van een factuur en het doen van de financiële administratie. 
• U te kunnen appen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals 
het wijzigen, annuleren, verifiëren of informeren van gemaakte afspraken en voor het versturen van 
een betaalverzoek na afloop van een behandeling. 
• U te informeren per mail over wijzigingen van onze diensten en producten. 
• Het versturen van de facturen. 
 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren 
en expliciet om toestemming vragen.  
 
Ik zal uw dossier niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld met een maximum termijn van 7 jaar. 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar naturaldesiree@gmail.com. Om er zeker van 
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij 
het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer 
(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren. 
 
Keldonk, 1 januari 2022. 
 
 
  
 
 
 


