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Privacyverklaring  
 
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring 
hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 
 
Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
 

BodyWise Praktijk voor Massage en Therapie,  
eenmanszaak, KVK 34335061 
Wingerdweg 32, 1031 CA Amsterdam, petra@centrumbodywise.nl 

 
BodyWise verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt 
via de website, email, telefoon, app en het intakeformulier. Daarnaast kunnen wij 
persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  
 
Persoonsgegevens 
BodyWise verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
1. NAW-gegevens 
2. Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
3. Inhoud van communicatie  
4. IP-adres 
5. Geboortedatum  
6. Geslacht  
7. Naam en polisnummer zorgverzekeraar 
8. Hulpvraag 
9. Klachten fysiek en psychisch 
10. Levensomstandigheden nu (huiselijke situatie, werk, sociale netwerk) 
11. Achtergrond fysiek 
12. Achtergrond psychisch 
13. Gezin van herkomst 
14. Ingrijpende levensgebeurtenissen 
15. NAW andere hulpverleners  
16. Mogelijke strafrechtelijke gegevens 
 
Doeleinden 
BodyWise verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, te weten: 
• Het onderhouden van contact; 
• Een adequate behandeling; 
• Het bijhouden van een cliëntdossier, wettelijk verplicht voor zorgverleners volgens WGBO; 
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals facturering. 
 
Grondslagen 
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel 
om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO). 
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Bodywise legt zgn bijzondere persoonsgegevens vast (8 t/m 16), die noodzakelijk zijn voor haar 
dienstverlening. Dit is toegestaan op basis van de WGBO, ook voor complementaire zorgverleners 
die zijn geregistreerd bij RBCZ en vallen onder het medisch beroepsgeheim.  
 
Verstrekking aan derden 
In het kader van haar dienstverlening kan BodyWise persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld 
voor doorverwijzing naar andere hulpverleners of voor vervanging in verband met ziekte of 
vakantie. In dat geval zal expliciet uw toestemming gevraagd worden.  
 
Ook kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer BodyWise aan een 
wettelijke verplichting moet voldoen. BodyWise zal uw gegevens nooit verstrekken voor 
commerciële of goede doelen. 
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
BodyWise moet zich houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. 
De bewaartermijn voor cliëntdossiers is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar. 
 
Hoe wij uw gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde 
toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft BodyWise passende beveiligingsmaatregelen 
genomen.   
 
Cookies 
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies 
worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.  
 
Uw rechten 
U heeft het recht om BodyWise een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na 
ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. 
Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te 
verwijderen of af te schermen.  
 
Ook kunt u BodyWise verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar 
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke 
omstandigheden. 
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens 
kunt u sturen naar: 
 

BodyWise, tav Petra van Os 
Leidsestraat 147, 2013 XJ Haarlem, petra@centrumbodywise.nl  
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Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BodyWise laat dit dan 
vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een 
klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 juli 2020. 
 
 
 

  
 

 


