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Privacyverklaring Instituut Massage bij Kanker
(Instituut Massage bij Kanker, gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag (2562 XJ) aan de
Fultonstraat 76, hierna te noemen IMbK, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met
persoonsgegevens van haar bezoekers. IMbK verwerkt uw persoonsgegeven dan ook zorgvuldig en
met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevens (AVG) daaromtrent
stelt. In deze Privacyverklaring informeert IMbK u over de manier waarop IMbK uw
persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen bezwaar kunt maken.
Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door IMbK worden aangeboden
op www.massagebijkanker.nl.
Artikel 1 Uitleg verzamelen en verwerken persoonsgegvens en doel van de verwerking daarvan
1.1. Toelichting
IMbK kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van
Instituut Massage bij Kanker en/of omdat ue deze zelf bij het invullen van een contact-,
inschrijf- en/of interesseformulier op de website aan Instuut Massage bij Kanker verstrekt.
Instituut Massage bij Kanker kan contactgegevens, geboortedatum, opleiding- en
factuurgegevens verwerken.
1.2. Akkoord
Door middel van het invullen van één of meerdere formulieren op de website van IMbK gaat u
akkoord met de Privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van deze
persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. IMbK gebruikt uw gegevens
voor verschillende doelen, in de volgende artikelen verder beschreven.
1.3. Doelen verwerking gegeven
- Informatie verstrekken
IMbK verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met up op te kunnen nemen als u
daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk per email of post te kunnen benaderen.
- Uitvoeren overeenkomst
IMBk verwerkt uw persoonsgegevens om een met u gesloten overeenkomst te kunnen
uitvoeren
1.4. Doorgifte aan derden
IMbK geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
- U daar akkoord voor heeft gegeven
- IMbK op grond van wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan
bevoegde instanties
1.5. Beveiliging van uw gegevens
IMbK maakt –voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebuik van passende technische
en organisatorische veiligheidsprocedures, onder andere met als doel te voorkomen dat
onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens en om te voorkomen dat de informatie die
IMbK ontvangt verloren gaat, onrechtmatig gebruikt wordt of gewijzigd wordt.
1.6. Gegevens ten behoeve van analyse website
Op de website van IMbK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres 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. IMbK
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gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden
zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
1.7. Google analytics
IMbK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van IMbK bij Google zoekresultaatpagina’s
zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), 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 hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt
wordt, om rapporten over de Website aan Academie CRK 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. Academie CRK heeft hier
geen invloed op. IMbK heeft Google geen toestemming gegeven om via IMbK verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
1.8. Beschikbaarheid en wijzigen van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage in uw persoonsgegevens vragen, deze te wijzigen of te laten
verwijderen. Inzage, wijzigingen of verwijdering kan via een verzoek per mail aan de
Administratie van IMbK: admin@massagebijkanker.nl
1.9. Aansprakelijkheid IMbK
IMbK heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
IMbK verwerkt ten behoeve van www.massagebijkanker.nl . IMbK accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of
diensten van derden.
1.10. Bewaartermijn
IMbK bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste
inschrijving, tenzij
- met u een andere overeenkomst is afgesloten,
- IMbK op grond van een wettelijke bepaling gehouden is de persoonsgegevens langer te
bewaren.
1.11. Wijziging Privacyverklaring
IMbK behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via
www.massagebijkanker.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van
www.massagebijkanker.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring.
De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 23 mei 2018
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