Privacyverklaring
Praktijk R-Zijn, gevestigd aan De Warande 83, 3972XW Driebergen , T +31 6 53 698 598 is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Praktijk R-Zijn is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63482800.

Doel en grondslag bij verwerken persoonsgegevens
Praktijk R-Zijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of
omdat deze gegevens zelf aan Praktijk R-Zijn verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de
persoonsgegevens die Praktijk R-Zijn verwerkt:
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Praktijk R-Zijn verwerkt uw persoonsgegevens om:
•
•
•

u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
diensten aan u te kunnen verstrekken;
uw betaling(en) af te handelen.
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Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Praktijk R-Zijn zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden
doorgegeven. Hierop is één uitzondering: in het geval er aan Praktijk R-Zijn een gerechtelijk
bevel wordt uitgevaardigd om gegevens te verstrekken, is Praktijk R-Zijn genoodzaakt hieraan
gehoor te geven.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Praktijk R-Zijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Praktijk R-Zijn hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
•

•

Bewaartermijn Personalia, Adres- en contactgegevens, Betaalgegevens (rekeningnummer):
maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd. Reden: Wettelijke
verplichting belastingdienst
Bewaartermijn Persoonsgegevens (Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats): maximaal 4
weken. Alleen in het geval u een verzoek indient tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek indient tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, vraagt Praktijk R-Zijn u
om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk R-Zijn en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Praktijk R-Zijn een verzoek kunt
indienen om uw, door Praktijk R-Zijn verwerkte, persoonsgegevens in een computerbestand naar
u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar ricky@r-zijn.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. Praktijk R-Zijn reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek .
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Beveiliging persoonsgegevens
Praktijk R-Zijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen bestaan uit logische toegangscontrole, gebruikmakend
van sterke wachtwoorden; fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging; encryptie
(versleuteling); organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging en beveiliging van
netwerkverbindingen via de technologie Transport Layer Security (TLS). Als u het idee heeft dat
uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via ricky@r-zijn.nu.
De apparaten waarmee uw gegevens geopend worden, zijn vergrendeld met een wachtwoord.
Daarnaast wordt uw bezoek aan de website van Praktijk R-Zijn beveiligd door een SSL certificaat.
Dit betekent dat uw verbinding met de website van Praktijk R-Zijn privé is. U herkent deze
beveiliging aan het slotje voor de url.

Website
De website R-Zijn.nu is eigendom van Praktijk R-Zijn en wordt gehost door Antagonist. De
contactgegevens van praktijk R-zijn zijn te vinden op voornoemde website.

Gegevens van websitebezoekers
1.

2.

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.r-zijn.nu worden
permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar
een persoon of organisatie.
Antagonist zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doet dit in
opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Praktijk R-Zijn.

Cookies
1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de
bezoeker worden geplaatst.
2. www.r-zijn.nu maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Deze cookies zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak voor de
website bezoeker.
3. Er is een ‘cookienotice’ in werking op de website. De bezoeker kan zodoende zelf bepalen hoe
er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die
het gebruik van functionele cookies toestaat of niet toestaat.
4. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

R-Zijn • Praktijk voor Haptotherapie en Zwangerschapsbegeleiding
De Warande 83, 3972XW Driebergen • 06 53 698 598 • www.r-zijn.nu • ricky@r-zijn.nu
KVK 63482800 • AGB code praktijk 41786456

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyverklaring terecht bij Ricky Joore-Daems
van Praktijk R-Zijn. De contactgegevens staan vermeld op onderaan deze pagina en op de website
www.r-zijn.nu.

Disclaimer
Praktijk R-Zijn is gerechtigd de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de
bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is
daarvoor afdoende.

Deze Privacyverklaring is het laatst gewijzigd op:
26-08-2020
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