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Privacyverklaring 

 
Relieve maakt gebruik van persoonsgegevens die jij persoonlijk aan Relieve verstrekt.  
 
Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die Relieve verwerkt: 
 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankgegevens, wanneer een betaling via factuur/bank wordt gedaan 

• Jouw dossier welke de volgende informatie bevat:  
o aantekeningen over je gezondheid 
o aantekeningen van de soort massage die ik jou gegeven heb 
o aantekeningen van mijn bevindingen tijdens de massage 

 
Voor het verwerken van deze gegevens vraag ik om je toestemming door middel van een 
toestemmingsformulier.  
Ben je jonger dan 16 jaar dan vraag ik om toestemming van je ouders of voogd. 
Ben je door ziekte (bijvoorbeeld dementie) niet meer in staat om zelf toestemming te geven, 
dan vraag ik om toestemming van je familie of je contact-verzorgende. 
 
Relieve verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen: 
 

• Contact met je te kunnen opnemen indien nodig (wijziging in afspraak, route naar de 
praktijk etc) 

• Via mail/per telefoon vragen die jij stelt te kunnen beantwoorden 

• Zorgmassage aan huis / in zorginstelling te kunnen bieden 

• Het versturen van een factuur en verwerken van de betaling 

• Je op een verantwoorde manier te kunnen masseren 

• Op grond van een wettelijke plicht 
 
Bewaartermijn 
Relieve bewaart jouw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, 

jouw privacy rechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van haar bedrijfsvoering en 

dienstverlening. 

 
Het delen van jouw gegevens met derden 
Relieve deelt je gegevens niet met derden zonder daarvoor om jouw toestemming te vragen. 
Deze gegevens worden alleen verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van mijn 
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Met bedrijven die in opdracht van Relieve gegevens verwerken/opslaan, sluit Relieve een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Relieve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
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Website 
De website van Relieve gebruikt geen cookies.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar: 
gea@relieve-wellness.nl. 
Relieve zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 
 
Bescherming van je gegevens 
Relieve neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gea@relieve-wellness.nl. 
 
Contactgegevens Relieve 
Deze kun je vinden bovenaan deze privacyverklaring of op mijn website. 
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