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Privacyverklaring Sylvia Geraerds Thesingh TuiNa masseur, handelend onder Vitaliteitspraktijk 
Chi&Me 
 
Dank voor het vertrouwen dat u in mij stelt door een massage of massagetraject bij Vitaliteitspraktijk 
Chi&Me te ondergaan. Vanuit mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en hierin 
inzicht te verschaffen dient dit privacyreglement.  
 
Voor wie is deze Privacyverklaring bestemd? 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op verwerking van de persoonsgegevens voor cliënten van 
Vitaliteitspraktijk Chi&Me. Ik respecteer de privacy van mijn cliënten en ga zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
In deze privacyverklaring informeer ik u over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens kan 
verwerken.  
 
Verantwoordelijkheid 
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens ben ik, Sylvia Geraerds Thesingh. 
 
Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens 
1.Behandeling 
Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik van u bepaalde gegevens. Zoals uw  
persoonsgegevens, contactinformatie, medische voorgeschiedenis, de vitale toestand voortkomend 
uit het diagnosegesprek en indien van toepassing gegevens van emotionele aard. Deze gegevens zijn 
nodig om een efficiënt persoonlijk behandelplan op te stellen.  
 
Indien u mijn praktijk bezoekt voor ontspanning, houd ik geen medisch dossier van u bij. Maar maak 
ik indien van toepassing aantekeningen die kunnen bijdragen aan de inhoudelijke continuïteit van uw 
massages. 
 
2.Administratief 
Tevens zijn de gegevens nodig voor de boekhouding.  
 
3.Informatief 
Het kan voorkomen dat ik contactgegevens gebruik om u via e-mail (bcc) of schriftelijk te informeren 
over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de behandelingen die ik geef of aan relevante 
praktijkinformatie. Die doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie onder).   
 
Wijze van verzamelen van persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door u zelf aan mij verstrekt. Via mail, schriftelijk, of via 
een persoonlijk consult. Indien u om praktische reden toch gegevens of foto’s via whatsapp aan mij 
verzendt, verwijder ik deze omgaand uit de berichtenlijst.  
 
Toestemming voor overleg met derden 
In bepaalde gevallen kan het voor u wenselijk zijn dat er overleg plaats vindt tussen collega 
therapeut(en) of andere behandelaar(s) en mij. Dit gebeurt alleen als u mij schriftelijk beperkte 
toestemming geeft voor de registratie van enkele, voor de uitvoering van het behandelplan, 
noodzakelijke gegevens. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken.  
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Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Alleen ik heb toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens. Om uw persoonsgegevens zo goed 
mogelijk te beschermen, neem ik passende administratieve en technische maatregelen om verlies, 
misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een 
anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Deze site is daardoor o.a. SSL/TLS beveiligd.  
 
Bewaartermijn 
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de 
gegevens zijn verkregen, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens langer te bewaren, zoals voor 
de belastingdienst of bij geschillen over de behandeling.  
 
Uw rechten in het kader van de AVG 
De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen: 
 

• Recht op inzage in uw persoonsgegevens; 

• Recht op verbetering/aanvulling van uw persoonsgegevens, uitgezonderd de gegevens die ik 
vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren, zoals financieel administratieve 
gegevens, of gegevens die ik op basis van voorschriften van een beroepsvereniging en/of 
geschillencommissie dien te bewaren; 

• Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens; 

• Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Het verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten, kunt u schriftelijk 
indienen waarna u binnen 2 werkdagen een bevestiging zal ontvangen.  
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Ik verstrek uw gegevens niet aan derden, 
met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het 
aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om 
bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, of persoonlijke medische informatie.   
 
Verzamelen van cookies 
Ik verzamel geen cookies. Ik sluit niet uit dat eventuele derde partijen die op mijn site staan, cookies 
verzamelen. Bij Google Analytics he bik uw IP adres gemarkeerd en staat “gegevens delen” op uit. Ik 
maak geen gebruik van Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies. 
 
Wijzigen 
Ik houd mij het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Ik zal u zolang u verbonden 
bent aan mijn praktijk hiervan op passende wijze informeren.  
 
Vragen en feedback 
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, 
kunt u contact met mij opnemen.  
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