
 

 

	  
	  
	  
Privacyverklaring	  Reiki	  Praktijk	  Sirius	  
	  
	  
Reiki	  Praktijk	  Sirius	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  verwerking	  van	  persoonsgegevens	  zoals	  
weergegeven	  in	  deze	  verklaring.	  	  
	  
	  
Contactgegevens	  
Reiki	  Praktijk	  Sirius	  is	  gevestigd	  aan	  de	  Kruisstraat	  6,	  5315	  AM	  Kerkwijk.	  
Telefoon:	  00316	  26024980	  
Email:	  info@reikipraktijksirius.nl	  
www.reikipraktijksirius.nl	  	  
	  
	  
Overzicht	  persoonsgegevens	  
Hieronder	  vindt	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  algemene	  persoonsgegevens	  die	  wij	  verwerken:	  

• voor-‐	  en	  achternaam	  
• geslacht	  
• geboortedatum	  
• adresgegevens	  	  
• telefoonnummer	  en	  emailadres	  

	  
Hieronder	  vindt	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  bijzondere	  en/of	  gevoelige	  persoonsgegevens	  die	  wij	  
verwerken:	  

• gegevens	  omtrent	  gezondheid	  
	  
Van	  personen	  jonger	  dan	  16	  jaar	  worden	  bovenstaande	  gegevens	  alleen	  verwerkt	  met	  
schriftelijke	  toestemming	  van	  ouders	  of	  voogd.	  	  
	  
	  
Wijze	  van	  verwerken	  en	  beveiligen	  
Op	  grond	  van	  de	  Wet	  op	  de	  geneeskundige	  behandelingsovereenkomst	  (WGBO)	  zijn	  we	  als	  
zorgverlener	  verplicht	  een	  medisch	  dossier	  bij	  te	  houden.	  Tijdens	  het	  kennismakingsgesprek	  
of	  eerste	  consult	  wordt	  u	  hier	  op	  gewezen.	  	  
Bovenstaande	  persoonsgegevens	  worden	  door	  ons	  alleen	  in	  een	  schriftelijk	  dossier	  
vastgelegd	  en	  bewaard	  in	  een	  afgesloten	  ruimte.	  Niets	  van	  uw	  gegevens	  wordt	  digitaal	  
verwerkt,	  behalve	  het	  toezenden	  van	  informatie	  via	  email	  en	  dit	  alleen	  in	  overleg	  met	  u.	  
	  
De	  website	  van	  Reiki	  Praktijk	  Sirius	  maakt	  geen	  gebruik	  van	  cookies	  of	  vergelijkbare	  
technieken	  en	  geautomatiseerde	  verwerkingssystemen.	  Derhalve	  nemen	  we	  geen	  besluiten	  
op	  basis	  van	  welke	  geautomatiseerde	  verwerkingen	  dan	  ook.	  
	  
Mocht	  u	  de	  indruk	  hebben	  dat	  uw	  persoonsgegevens	  niet	  goed	  beveiligd	  zijn	  of	  er	  
aanwijzingen	  zijn	  van	  misbruik,	  neem	  dan	  met	  ons	  contact	  op	  bijvoorbeeld	  via	  
info@reikipraktijksirius.nl	  	  	  
	  
	  
	  



 

 

Doel	  van	  onze	  gegevensverwerking	  
Reiki	  Praktijk	  Sirius	  verwerkt	  uw	  persoonsgegevens	  voor	  de	  volgende	  doelen:	  

• u	  te	  kunnen	  bellen	  of	  e-‐mailen	  indien	  dit	  nodig	  is	  om	  onze	  dienstverlening	  uit	  te	  
kunnen	  voeren	  

• het	  afhandelen	  van	  uw	  betaling	  
• om	  eventuele	  goederen	  en	  diensten	  bij	  u	  te	  kunnen	  afleveren	  
• u	  te	  informeren	  over	  wijzigingen	  van	  onze	  diensten	  en	  producten	  

	  
	  
Hoe	  lang	  we	  persoonsgegevens	  bewaren	  
Reiki	  Praktijk	  Sirius	  bewaart	  uw	  algemene	  en	  bijzondere	  persoonsgegevens	  15	  jaar,	  conform	  
de	  Wet	  op	  de	  geneeskundige	  behandelingsovereenkomst.	  	  
	  
	  
Delen	  van	  uw	  persoonsgegevens	  met	  derden	  
Voor	  alle	  persoonsgegevens	  geldt	  dat	  wij	  op	  grond	  van	  de	  beroepscode	  en	  het	  wettelijk	  
geregeld	  medisch	  beroepsgeheim	  een	  geheimhoudingsplicht	  hebben.	  
Reiki	  Praktijk	  Sirius	  verstrekt	  uitsluitend	  aan	  derden	  en	  alleen	  als	  dit	  nodig	  is	  voor	  de	  
uitvoering	  van	  onze	  overeenkomst	  met	  u,	  of	  om	  te	  voldoen	  aan	  een	  wettelijke	  verplichting.	  
	  
	  
Gegevens	  inzien,	  aanpassen	  of	  verwijderen	  
U	  heeft	  het	  recht	  om	  uw	  persoonsgegevens	  in	  te	  zien,	  te	  corrigeren	  of	  te	  verwijderen.	  
Daarnaast	  heeft	  u	  het	  recht	  om	  uw	  eventuele	  toestemming	  voor	  de	  gegevensverwerking	  in	  
te	  trekken	  of	  bezwaar	  te	  maken	  tegen	  de	  verwerking	  van	  uw	  gegevens	  door	  Reiki	  Praktijk	  
Sirius	  en	  heeft	  u	  het	  recht	  op	  gegevensoverdraagbaarheid.	  Dat	  betekent	  dat	  u	  bij	  ons	  een	  
verzoek	  kunt	  indienen	  om	  de	  persoonsgegevens	  die	  wij	  van	  u	  beschikken	  naar	  u	  of	  een	  
ander,	  door	  u	  genoemde	  bestemming,	  te	  sturen.	  
Mocht	  u	  dit	  digitaal	  willen	  hebben,	  dan	  worden	  de	  schriftelijk	  vastgelegde	  gegevens	  gescand	  
en	  verzonden,	  waarna	  de	  digitale	  kopie	  wordt	  verwijderd.	  
	  
U	  kunt	  uw	  verzoek	  tot	  inzage,	  correctie,	  verwijdering,	  gegevensoverdraging	  van	  uw	  
persoonsgegevens	  of	  verzoek	  tot	  intrekking	  van	  uw	  toestemming	  of	  bezwaar	  op	  de	  
verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens	  sturen	  naar	  info@reikipraktijksirius.nl	  	  
Om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  het	  verzoek	  tot	  inzage	  door	  u	  is	  gedaan,	  vragen	  wij	  u	  een	  kopie	  
van	  uw	  identiteitsbewijs	  met	  het	  verzoek	  mee	  te	  sturen.	  	  
Maak	  in	  deze	  kopie	  uw	  pasfoto,	  MRZ	  (machine	  readable	  zone,	  de	  strook	  met	  nummers	  
onderaan	  het	  paspoort),	  paspoortnummer	  en	  Burgerservicenummer	  (BSN)	  zwart.	  Dit	  ter	  
bescherming	  van	  uw	  privacy.	  We	  reageren	  zo	  snel	  mogelijk,	  maar	  binnen	  vier	  weken,	  op	  uw	  
verzoek.	  
	  
Reiki	  Praktijk	  Sirius	  wil	  u	  er	  tevens	  op	  wijzen	  dat	  u	  de	  mogelijkheid	  heeft	  om	  een	  klacht	  in	  te	  
dienen	  bij	  de	  nationale	  toezichthouder,	  de	  Autoriteit	  Persoonsgegevens.	  
	  


