
Privacy Verklaring                   

Inleiding 
Deze verklaring is van toepassing op alle door Massage Atelier Miranda de Beus geleverde producten en diensten. 
Massage Atelier Miranda de Beus (KvK: 77060091), gevestigd te Renkum (van Walchrenstraat 13, 6871 JZ), is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 

Ik ben me ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw 

privacy te beschermen. In deze verklaring staat vermeld welke gegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens 

verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. 

Behandeldossier 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandeld masseur een dossier aanleg. Dit is ook 
een wettelijke verplichting volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst). Het dossier bevat 
behalve jouw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en  email) ook aantekeningen over je 
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 

Privacy 
Ik  doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

 zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens 
 er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens 
 de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit 
gebeurt alleen met uw expliciete toestemming; 

 voor het gebruik door een bevoegde waarnemer, tijdens mijn afwezigheid; 
 in geanonimiseerde vorm tijdens intercollegiale toetsing 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet 
uw toestemming vragen. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, 
mee te nemen of te verwijderen. Stuur hiervoor een verzoek naar contact@mirandadebeus.nl  Ik zal u hierover 
normaliter binnen vijf werkdagen informeren (in geval van overmacht of vakantie kan dit langer zijn). 

Vragen  
Bij vragen, opmerkingen of feedback t.a.v. de verwerking van je persoonsgegevens of deze privacy 
verklaring kun je contact met mij opnemen via contact@mirandadebeus.nl  
 

Deze privacy verklaring is opgesteld d.d. 24 januari 2020 

 

 

 

 


