
PRIVACYVERKLARING

Feel en leef deelt met veel enthousiasme
van alles online en offline, behalve jouw
gegevens. Deze gegevens zullen geheim
blijven bij feel en leef.
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Heb je vragen over deze privacyverklaring of
wil je een verzoek indienen met betrekking
tot jouw rechten, dan kun je mij bereiken via
brigith@feelenleef.nl.

Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 Verwerking van je persoonsgegevens beperk tot die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor het aanleggen van een elektronisch behandeldossier voor haptotherapie en
administratieve verwerking van de facturatie;
Vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je
persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de
beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en dit altijd in overleg en met
jouw toestemming plaatsvindt;
 Op de hoogte ben van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen
en deze respecteer.

Ik doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Feel en leef houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat ik in ieder geval:

Persoonsgegevens



 Door mijn website (feelenleef.nl) te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer. Op de
inhoud van de site berust copyright feel en leef. De inhoud is door mijzelf geschreven en
een deel van de foto’s zijn door mijzelf gemaakt, tenzij anders is aangegeven. Het
misbruiken of gebruiken van mijn foto’s of tekst is wettelijk niet toegestaan en er zullen
stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurt. Het is alleen toegestaan om mijn
foto’s te gebruiken als je een duidelijke link plaatst naar feel en leef en je hiervoor vooraf
toestemming hebt gevraagd. Feel en leef wordt met de grootste zorg samengesteld. Het is
desondanks toch mogelijk dat artikelen feitelijke onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van
feel en leef kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de
gegevens die ik verwerk.

Beveiliging persoonsgegevens

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van
advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een
klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op
randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn
website worden teruggestuurd, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
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