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Privacyverklaring Magnetiseren en Voetreflexologie Saskia Verbraak 

 

Saskia Verbraak Magnetiseren en Voetreflexologie, gevestigd aan Prins Bernhardstraat 14 4709 AV Nispen, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

- www.saskiaverbraak.nl  

- Prins Bernhardstraat 14  

- 4709 AV Nispen  

- 06-30102025 

- info@sasiaverbraak.nl 

 

1. Persoonsgegevens die ik verwerk 

Saskia Verbraak Magnetiseren en Voetreflexologie verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoer van haar diensten. Hieronder vindt u een 

overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

- Naam en voorletters 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- Email-adres 

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk 

Gezondheid en/of medische gegevens omtrent:  

- Lichamelijke klachten 

- Psychische klachten 

- Medicijngebruik 

- Drink en eetgewoontes 

 

Persoonsgegevens (inclusief de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens) van minderjarige verwerk ik op enkel op verzoek en met 

toestemming van ouders of voogd. 

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 

Saskia Verbraak Magnetiseren en Voetreflexologie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren; 

- Om mijn dienstverlening, magnetiseren en voetreflexologie, uit te voeren op basis van het behandelplan.  

 

De verwerking van de gezondheid en/of medische gegevens is noodzakelijk voor het verstrekken van de behandeling op basis van het 

behandelplan. Als GezondZorg Therapeut zal ik te allen tijde geheimhouding betrachten ten aanzien van de gezondheid en persoonlijke 

gegevens van een klant. Deze gegevens worden alleen aan anderen overgedragen na voorafgaande schriftelijke toestemming van u als klant. 

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming 

Saskia Verbraak Magnetiseren en Voetreflexologie past geen geautomatiseerde verwerkingen toe over zaken die gevolgen kunnen hebben 

voor deze personen. 

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Saskia Verbraak Magnetiseren en Voetreflexologie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor het behandelplan dat opgesteld wordt: zolang deze 

persoon in behandeling is in de praktijk en tot zeker 15 jaar daarna. De gegevens worden op een veilige, afgesloten plaats bewaard. 

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden 

Saskia Verbraak Magnetiseren en Voetreflexologie verkoopt of verstrekt geen gegevens aan derden. 

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik 

Saskia Verbraak Magnetiseren en Voetreflexologie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken die inbreuk kunnen maken op uw privacy. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 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. 

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of om over te laten dragen. Daarnaast heeft u ook het 

recht om de persoonsgegevens verwerking te beperken en om bezwaar te maken. 

 

Binnen één maand na ontvangst van het verzoek ontvang u informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de 

complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Indien verlenging 

nodig is wordt u daar binnen één maand van op de hoogte gesteld.  

 

Om misbruik te voorkomen, zullen we om passend bewijs van uw identiteit vragen. 
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9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Saskia Verbraak Magnetiseren en Voetreflexologie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt als maatregel het papieren 

dossier in een veilige afgesloten ruimte te bewaren om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

10. Contact 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op; 06-30102025 

of info@saskiaverbraak.nl Tevens heeft u het recht een klacht omtrent de verwerking persoonsgegevens in te dienen bij een 

toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

 

 

 


