Privacy Policy

Balance Your Limits is zich bewust van het belang van privacy en zet zich
daarom in voor de bescherming van persoonsgevers conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens die u aan ons
verstrekt worden vertrouwelijk en uitsluitend gebruikt voor doeleinden
beschreven in ons Privacy Policy. Hierdoor kunt u veilig gebruik maken van onze
website en afspraken in de praktijk
Wie zijn wij?
Balance Your Limits is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking volgens
wet- en regelgeving.
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult op het
intakeformulier of cliëntenformulier in de praktijk. Ook als uw eventueel
gegevens opvraagt via onze website. Wanneer gegevens van u verzameld worden
op deze manieren, zullen wij werken conform onze voorwaarden en met
inachtneming van dit Privacy Policy. Heeft u hier problemen mee dan kunt u dat
altijd aangeven en zullen wij uw gegevens verwijderen uit onze database.

Technische informatie en cookies
Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw
persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites
verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare
informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet
Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service
Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de
website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het
besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt,
de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft
bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan
de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of
downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het
beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik
ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden
doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Balance Your Limits maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we
om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons
om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt
opgeslagen. Bij een vervolg bezoek op onze website kunnen deze cookies worden
herkend.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze praktijk.
Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:


U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken
over bepaalde aanbiedingen en activiteiten.



U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en
promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u
zich daarvoor heeft aangemeld.



Rapportagedoeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze praktijk een
deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze
praktijk. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de
gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor
zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:


NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;



Geboortegegevens, leeftijd.



Persoonlijke en medische gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van
onze praktijk..

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?
Met niemand, alle gegevens worden goed bewaard bij
Balance Your Limits.
Hoe lang en hoe bewaren wij uw persoonsgegevens?
Zolang u bij onze in behandeling bent, bewaren wij uw persoonlijke gegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen. Wij zullen u persoonlijke gegevens
beschermen!
Recht op inzage
U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de
gegevens die wij over u verzameld hebben. Voor het opvragen van uw gegevens
kunt u contact opnemen met info@balanceyourlimits.nl of 06-34377010.
Recht op vergetelheid
U heeft ten alle tijden het recht toestemming tot verwerking van uw
persoonsgegevens in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit
onze bestanden. Wanneer u wenst niet langer in ons bestand te staan, kunt u dit
kenbaar maken via info@balanceyourlimits.nl. Wanneer wij uw kennisgeving van
vergetelheid hebben ontvangen worden uw persoonsgegevens binnen een redelijk
korte termijn verwijderd uit ons systeem.
Wijzigingen van ons Privacy Policy
Dit Privacy Policy kan te allen tijde door Balance Your Limits worden gewijzigd.
Bij toekomstige wijzigingen van ons Privacy Policy zullen wij de wijzigingen in
kwestie vermelden onder de kop “nieuwsbrief” op onze website, zodat u altijd
weet welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarvoor deze worden
gebruikt.
Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw
persoonsgegevens door Balance Your Limits, dan kunt u per e-mail contact met
ons opnemen via info@balanceyourlimits.nl , gevestigd aan de schoolstraat 25,
5843 AG Westerbeek.

Algemene voorwaarden
Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Op uw verzoek
zullen wij u de voorwaarden toezenden, u kunt hiernaar vragen via
info@balanceyourlimits.nl. Het is van groot belang dat u vooraf kennis neemt
van onze algemene voorwaarden, zodat u weet wat wel en wat niet is toegestaan.

