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Privacy reglement Massagepraktijk Sensa 
 
 
Boekingsgegevens: 

• Voor het boeken van een afspraak in mijn praktijk vraag ik je om jouw NAW-gegevens, e-
mailadres en je telefoonnummer. Ik gebruik hiervoor het online boekingsprogramma 
Salonized. Ik gebruik deze gegevens om contact met je op te nemen indien de ingeplande 
afspraak (van mijn kant) gewijzigd moet worden of wanneer ik je nog wil informeren over 
zaken omtrent onze afspraak. 

• Daarnaast gebruik ik jouw contactgegevens om na de behandeling contact met je op te 
kunnen nemen voor eventuele feedback, nazorg of vervolgafspraken.  

• Jouw gegevens heb ik opgeslagen in een online beveiligd klantenbestand (Salonized). Alleen 
ik heb toegang tot dit klantenbestand. 

• Jouw contactgegevens worden daarnaast gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik 
een factuur kan opstellen. 

Dossier: 

• Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend 
massagetherapeut/masseur, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je 
gezondheidstoestand, je fysieke en mentale gesteldheid. Ook bevat het een aantal 
basisgegevens zoals je contactgegevens. 

• Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig 
omga met je persoonlijke en medische gegevens en dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen 
toegang hebben tot je gegevens. 

• Als jouw behandelend massagetherapeut/masseur heb ik als enige toegang tot de gegevens 
in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

• De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: 

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere 
behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming. 

- Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn. 

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

- Een aantal gegevens uit jouw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik 
een factuur kan opstellen. 
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• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst 
informeren en expliciet jouw toestemming vragen. 

• Je hebt het recht om jouw dossier in te zien en/of te laten vernietigen. Je hebt ook het recht 
om jouw contactgegevens uit mijn bestand te laten verwijderen. Indien je hier behoefte aan 
heeft, verzoek ik je dit aan mij kenbaar te maken via een e-mail.  

 
 

 


