
Privacybeleid. 
 
Maasland massage IJmuiden houd zich qua privacy wel gewoon zoals het hoort, namelijk 
zoals ikzelf ook behandeld wil worden als het gaat om privacy. Ik verzamel persoons 
gegevens van je als cliënt, maar ik zorg dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. Ik 
bescherm je gegevens. En zal deze nooit delen met derden. 
 
Persoons gegevens bij inschrijving. 
 
Als je bij mij cliënt wordt dan vraag ik je om je (persoons) gegevens. Ik hoef niet alles van je 
te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om je als cliënt zo goed mogelijk te 
registreren. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoons gegevens die ik nodig heb en waarom: 
 
Voor en achternaam  : Ik hou van persoonlijk contact 
Geboorte datum 
E-mail adres   : Voor bevestiging van onze afspraken 
Tel-nummer   : Voor afspraken of wijzigingen 
Huisarts   : Om eventueel in te schakelen bij doorverwijzing en vragen 
Zorgverzekeraar  : Om te bespreken wat je eventueel vergoed kan krijgen voor je       
behandeling 
 
Derden. 
 
Je persoons gegevens worden niet gedeeld met derden, alleen als het strikt noodzakelijk is 
bij doorverwijzing naar een arts/specialist. 
Alle uitwisseling is helemaal privacy waterdicht geregeld. 
 
Bewaringstermijn. 
 
Ik hanteer hier een hele heldere regel in: Ik bewaar je gegevens niet langer dan jij wenselijk 
vindt. 
De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee ik de gegevens heb gekregen en 
eventuele wettelijke verplichtingen. 
 
Keuzes voor persoons gegevens. 
 
Ik bied je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke 
informatie die je aan mij hebt verstrekt. 
Stuur mij een mailtje naar info@maaslandmassage.nl met een verzoek tot inzage, 
verandering, gegevens overdracht en verwijdering van je persoons gegevens. 
Als ik dat in jouw ogen toch niet netjes doe, dan hoop ik dat je me dat laat weten. Mocht je 
daarna toch vinden dat ik een standje verdien, dan kun je een klacht indienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Beveiligen van persoons gegevens. 
 
Als mijn cliënt ben je het bestaansrecht van Maasland Massage IJmuiden. Voor jou doe ik 
wat ik doe. Ik neem jou privacy dan ook uiterst serieus. 
Ter beveiliging van jouw persoons gegevens heb ik de volgende maatregelen genomen: 
Servers en apparaten waar ik mee werk zijn uitgerust met actuele beveiliging software. 
Ik verstuur eventueel jou gegevens alleen via beveiligde internet verbindingen. 
 
Wijzigen, vragen en feedback. 



 
Ik controleer regelmatig of ik nog steeds aan dit privacy beleid voldoe. Als je vragen hebt 
over dit privacy beleid. kun je contact met me opnemen. 
 


