
Privacybeleid Steffie’s sport & massage 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-10-2018. 
 
Steffie’s sport & massage is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Zowel in 
de behandelingen, als in het omgaan met de privacy gevoelige informatie. Wij 
respecteren de privacy van u, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie 
die u ons verschaft, vertrouwelijk worden behandeld. Op deze pagina wordt daarom 
inzichtelijk gemaakt welke gegevens verzameld worden, en wat de werkwijze is van 
Steffie’s sport & massage omtrent de privacy gevoelige informatie.  
 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Steffie’s sport & massage. U 
dient zich ervan bewust te zijn dat Steffie’s sport & massage niet verantwoordelijk is 
voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van 
deze website, geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. 
 
Persoonsgegevens die verwerkt worden. 
 
Steffie’s sport & massage kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u 
gebruik maakt van de diensten van Steffie’s sport & massage, en/of omdat u deze 
zelf bij het invullen van het contactformulier aan Steffie’s sport & massage (hebt) 
verstrekt. Steffie’s sport & massage kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mail adres 
- Uw geboortedatum 
- Uw adres gegevens 
- Uw zorgvraag, en de benodigde informatie om hier een goed beeld van te 

krijgen. 
 
Deze gegevens worden verwerkt om: 

- Contact met u op te kunnen nemen omtrent te behandeling. 
- Goed voorbereid aan uw vraag of verzoek te kunnen voldoen. 

De gegevens worden schriftelijk verwerkt, en veilig opgeborgen achter slot en 
grendel. Deze gegevens zullen niet gecombineerd worden met andere persoons 
gegevens waarover Steffie’s sport & massage beschikt. 
 
Hoelang worden deze gegevens bewaard? 
 
Steffie’s sport & massage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
noodzakelijk is, om uw doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden 
verzameld. De maximale bewaar termijn is 7 jaar. 
 
 
 
 
 



Communicatie 

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we dit 
bericht bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw 
verzoeken te verwerken.  

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van Steffie’s sport & massage worden algemene bezoekgegevens 
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging 
en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor 
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Steffie’s sport & massage 
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze 
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden 
verstrekt. 

Google Analytics 

Steffie’s sport & massage maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe 
gebruikers de websitegebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip 
van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google 
voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, 
om rapporten over de Website aan Steffie’s sport & massage te kunnen verstrekken 
en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te 
kunnen bieden. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Steffie’s sport & massage heeft hier geen invloed op. 
Steffie’s sport & massage heeft Google geen toestemming gegeven om via Steffie’s 
sport & massage verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-
diensten. 

 
Doeleinden 
 
De gegevens die verzameld worden, worden uitsluitend gebruikt als beschreven in dit 
privacy beleid, en zullen niet gedeeld worden met derden, tenzij we vooraf hiervoor 
toestemming van u hebben gekregen, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 
 

Aanpassen persoonsgegevens  

U heeft ten aller tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of 
te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 



steffie.sport.massage@gmail.com. Steffie’s sport & massage zal zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Als u uw gegevens aan wilt passen of volledig uit onze administratie wilt laten 
verwijderen, kunt u contact met ons op nemen. Hiervoor verwijzen wij naar 
onderstaande contactgegevens. 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft 
over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

Steffie’s sport & massage 
Telefoonnummer – 06- 107 26 573 
E-mailadres: steffie.sport.massage@gmail.com 
 

 

 

 


