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Privacy Policy 

Massagepraktijk Marianne Stap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

Masssagepraktijk Marianne Stap 

Parallelweg-Zuid 30 

2914 LG Nieuwerkerk aan den IJssel 

06-16132333 

info@stapmassage.nl 

www.stapmassage.nl 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

Massagepraktijk Marianne Stap verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn 

diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die ik verwerk: 

– Voor- en achternaam 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in formulieren op deze website, 

correspondentie, telefonisch en mondeling om tot een behandeling te kunnen komen 

– Bankrekeningnummer 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 

Massagepraktijk Marianne Stap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het uitvoeren van behandelingen op uw verzoek 

– Dossier bijhouden bij behandelingen  

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 

– U te informeren over wijzigingen van de behandeling 

– Het afhandelen van uw betaling 

– Verwerken van persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht  ben  

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar 

Massagepraktijk Marianne Stap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang u client bent zullen uw 

gegevens worden bewaard om de behandelingen uit te kunnen voeren. Als u niet langer client bent 

zullen deze na de wettelijke bewaartermijn worden verwijderd. 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Massagepraktijk Marianne Stap verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, 
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indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting.  

  

Beveiliging persoonsgegevens 

Massagepraktijk Marianne Stap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op  

06-16132333 of info@stapmassage.nl 

  

Gebruik van cookies 

Om uw bezoek aan de website nog makkelijk en persoonlijker te maken worden er cookies ingezet. 

Met deze cookies kan ik informatie over u verzamelen en uw internetgedrag binnen de website volgen, 

 

Verwijderen van cookies 

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst, nadat u eerder toestemming gegeven heeft? Dan kunt u 

de cookies eenvoudig verwijderen via uw browser 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stapmassage.nl Bij vragen of 

opmerkingen over onze privacy verklaring kunt u contact opnemen met Massagepraktijk Stap. 

Bij bovenstaande gevallen zal ik met u persoonlijk contact opnemen om e.e.a. te verwerken en er zeker 

van te zijn dat ik met de juiste persoon in contact ben gekomen.   
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