Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring APV
Friestijl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Daarmee voldoet Friestijl aan de bepalingen van de AVG die sinds mei 2018 van
kracht is.
Friestijl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan Friestijl verstrekt hebt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:
- Voor,- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Je (adres)gegevens worden gebruikt:
- voor het afhandelen van jouw betaling;
- om je te kunnen bellen of mailen t.b.v. de dienstverlening;
- om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Voor een goede behandeling zijn dossiergegevens van belang. Zo’n dossier bevat aantekeningen
over de uitgevoerde behandelingen. Ook het intakeformulier is hier onderdeel van. Als behandelaar
heb ik als enige toegang tot de gegevens in dit dossier. De gegevens uit een dossier kunnen slechts
voor de volgende doelen gebruikt worden: om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als
de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen
met expliciete toestemming van jou. Wanneer je jouw persoonlijke gegevens doorgeeft of invoert dan
worden deze gegevens opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde je persoonlijke gegevens
optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op een beveiligde externe harde schijf.
Friestijl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden in het systeem bewaard zo lang je
lessen/workshops/sessies/trainingen volgt bij Friestijl. Of zolang wettelijk verplicht. Wil je gebruik
maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@friestijl.nl.
Friestijl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16.
Friestijl controleert echter niet of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat
Friestijl zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige,
neem dan contact op met info@friestijl.nl, dan wordt de desbetreffende informatie verwijderd.
Friestijl 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 zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@friestijl.nl.
Friestijl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware: zoals een virusscanner en firewall dan wel een beveiligde harde schijf.
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