Privacyverklaring Healthiness
Healthiness is een praktijk voor leefstijlcoaching en hormoonbalans. Healthiness coacht
en begeleidt cliënten op het gebied van leefstijl, voeding en hormonen met als doel het
bereiken van een gezonde(re) leefstijl en/of betere hormoonbalans.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en/of
persoonsgegevens die jij aan Healthiness verstrekt. Heb je vragen over de verwerking
van jouw gegevens door Healthiness? Neem dan gerust contact op via onderstaande
gegevens:
maartje@healthiness.nl
06 4838 1061
Hoofdweg 266, 9765 CM Paterswolde
KvK: 83745971
Verwerking persoonsgegevens
Healthiness is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Maartje Kort is de Functionaris Gegevensbescherming van Healthiness. Zij is te bereiken
via: maartje@healthiness.nl
Persoonsgegevens
Healthiness verwerkt de persoonsgegevens welke jij zelf hebt verstrekt bij het afnemen
van producten/diensten van Healthiness, websitebezoek, het invullen van het
intakeformulier of aanmelding voor de nieuwsbrief. De persoonsgegevens die onder
andere worden verwerkt zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres & IP-adres
Geboortedatum
BSN nummer
Naam zorgverzekeraar en nummer zorgpolis
Beroep
Medische- en leefstijlgegevens die jij invult op het intakeformulier of tijdens het
consult verstrekt
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
en/of telefonisch contact

Periode van opslag
Healthiness bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk binnen de kaders
van de Nederlandse wetgeving. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor de
dienstverlening aan cliënten nodig is. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor
marketingdoeleinden. Na afloop van de dienstverlening worden de persoonsgegevens
verwijderd uit het systeem.
Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen door Healthiness verwerkt zoals wij dit volgens de wet
mogen doen en alleen voor de volgende doeleinden:
1. Uitvoering van de overeenkomst
• Voor het mogelijk maken van een online betaling voor bestelde diensten of
producten
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•
•
•

•

Voor communicatie met de cliënt via e-mail of telefoon
Voor advisering en begeleiding van de cliënt
Voor het leveren van informatie aan derden (o.a. huisarts, medisch specialist)
t.b.v. advies en begeleiding van de cliënt (niet zonder expliciete toestemming van
de cliënt vooraf)
Voor facturatie en offertes

2. Contact opnemen
• Als je contact met Healthiness hebt opgenomen via telefoon, email, whatsapp of
via social media.
3. Verzending nieuwsbrief
• Voor het versturen van de nieuwsbrief als je je hiervoor hebt ingeschreven. We
verwerken daarom jouw naam en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief vind je
de mogelijkheid om jezelf uit te schrijven.
4. Websitebezoek
• Om onze website goed te laten werken en het zoeken op onze website
eenvoudiger te maken.
5. Reviews
• Het plaatsen van reviews gebeurt alleen als jij hiervoor toestemming hebt
gegeven.
Delen persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit strikt noodzakelijk is.
Derde partijen die mogelijk jouw persoonsgegevens ontvangen zijn onder andere:
•

•

•

Boekhouder
Voor het voeren van een gedegen boekhouding is het mogelijk dat persoonlijke
gegevens worden verstrekt door een boekhouder. Dit zijn strikt noodzakelijke
gegevens, namelijk alleen die gegevens die vermeld staan op facturen.
Belastingdienst/overheidsinstanties
Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift
delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere
overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Healthiness sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Healthiness blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Healthiness neemt de verwerking van jouw persoonsgegevens serieus en daarom hebben
wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van
onrechtmatige verwerking te voorkomen. De apparaten waarop jouw gegevens zijn
opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of
gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten,
zoals computers, laptops en mobiele telefoons.
Het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via email en via onze website (SSL),
het anonimiseren van IP-adressen en een goede anti virusscanner en firewall op onze
computer zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als je toch vindt dat jouw gegevens
niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt dat jouw gegevens worden misbruikt,
stuur dan een email naar: maartje@healthiness.nl.
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Gegevens inzien aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht de persoonsgegevens die Healthiness van jou verwerkt in te zien, te
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kan je Healthiness verzoeken de verwerking
van jouw persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de
verwerking naar jouw idee onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kan je een
bezwaar indienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Tot slot kan je de toestemming die je hebt gegeven aan Healthiness om jouw
(bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Je hebt het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Je kan een verzoek indienen om de persoonsgegevens die
van jou beheerd worden in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te laten sturen.
Wil je gebruik maken van een of meerdere van de bovengenoemde rechten, stuur jouw
verzoek dan naar maartje@healthiness.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot
inzage van je gegevens door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw
verzoek.
Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Cookies
Healthiness maakt gebruik van Cookies, geplaatst via https://healthiness.nl/
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt
opgeslagen in de browser van jouw computer, smartphone of tablet. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert en onthouden
b.v. jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2022. In het geval onze
werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De
actuele privacyverklaring staat altijd op de website.
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