Privacyverklaring
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy beleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Wij gaan zorgvuldig
om met je persoonlijke gegevens!

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Labody.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet.

OVER ONS
Mijn gegevens zijn:
La Body
Hoessenboslaan 11
5351 PA Berghem
KvK: 72361603

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wanneer een contactformulier hebt ingevuld, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te
vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de
volgende gegevens zijn:




Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer

CONSULTEN
Tijdens de verschillende consulten zullen we een persoonlijk dossier voor je aanmaken op
een laptop speciaal daarvoor. In dat dossier zal de volgende informatie staan:
-

Leeftijd
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Voedingspatroon
Bewegingspatroon
Anamnese waaruit ik een diagnose haal
En eventuele aanvullende informatie zoals geestelijk welzijn

Deze informatie zullen wij direct na het verbreken van onze samenwerking verwijderen.

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:


Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier,
worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze worden
opgeslagen in een Excel bestand via onze e-mail. De gegevens blijven 1 maand
bewaard en worden vervolgens verwijdert.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen,
waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat
past bij de gegevens die wij verwerken.

GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics houdt bij hoeveel mensen er op de website klikken. Er worden geen
persoonsgegevens verzameld noch bewaard. Meer informatie over het beleid van Google
Analytics vind je hier.

RECHTEN
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken,
waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming
doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw
toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw
persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou
verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk
verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het
beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw
gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook
verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via labody.info@gmail.com.

WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in
werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

