Privacyverklaring Lotus Body Work
Lotus Body Work, gevestigd aan Oude Bocholtsebaan 7 Winterswijk-Woold, zelfstandig ondernemer
Anja Scholten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Lotus Body Work en
gaat hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om zoals weergegeven in deze privacyverklaring. En
vastgelegd met ingang van 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bij vragen neem gerust contact met mij op.
Contactgegevens:
Anja Scholten
Oude Bocholtsebaan 7
7108 AV Winterswijk - Woold
06-24416150
anjascholten27@gmail.com
www.lotusbodywork.nl
Welke persoonsgegevens verwerkt Lotus Body Work:
Doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt
verwerk ik onderstaande persoonsgegevens:
 Voor- en achternaam
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 Geslacht
 Beroep
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer
 Bepaalde, ter zake doende, fysieke en/of emotionele gegevens
De website van Lotus Body Work registreert geen cookies voor verwerking van gebruiksgegevens
Doelen waarom Lotus Body Work jouw persoonsgegevens verwerkt:
 Je te kunnen bellen, of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 Je betalingen administratief te verwerken
 Je zo goed mogelijk te begeleiden in je persoonlijke ontwikkeling en een optimale behandeling
Hoe lang bewaart Lotus Body Work jouw persoonsgegevens:
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. Ik hanteren de volgende bewaartermijnen voor de bovengenoemde
persoonsgegevens:



Bewaartermijn van 5 jaar om informatie te kunnen geven over de diensten en je de mogelijkheid te
bieden de dienst weer af te nemen zonder je weer opnieuw te hoeven registreren
Na deze 5 jaar beschik ik alleen nog over een emailadres en telefoonnummer om je op de hoogte
te kunnen houden van veranderingen van mijn diensten en zullen niet aan derden worden
verstrekt

Delen van persoonsgegevens met derden:
Lotus Body Work verstrekt uw persoonlijke gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lotus Body Work en heb je het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om jou
persoonsgegevens die ik van jou beschik naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie of
andere zorgverlener, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar: anjascholten27@gmail.com
Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd:
Lotus Body Work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op: anjascholten27@gmail.com.
Lotus Body Work wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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