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P R I V A C Y  V E R K L A R I N G  

  

PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE  hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).  

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante  informatie geven over (welke 

gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij  doen er alles aan om 

uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens.  

PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke  wet- en 

regelgeving,  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt,  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy 

verklaring;  

 verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

 vragen om uw uitdrukkelijke  toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van uw persoonsgegevens;  

 passende technische en organisatorische  maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,  tenzij  dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,  u hierop wil- len wijzen en 

deze respecteren.  

Als PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE  zijn wij verantwoordelijk  voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring,  of in 

algemenere zin,  vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 

onderstaande contactgegevens:  

PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE  

Kleppestraat 42 

8890 Dadizele 

Stijn.vangheluwe@gmail.com   

  



PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE 
  

Stijn Vangheluwe | Veerle Muylle | Jonas Semeese 

 

PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE        Stijn Vangheluwe  Veerle Muylle  Jonas Semeese | Kleppestraat 42 | 8890 Dadizele | 056 49 51 16 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens worden door Kinepraktijk de Maalderij  verwerkt ten behoeve van de 

volgende doeleinden en rechtsgronden :  

 Het beheer van uw account;  

 Het verwerken van uw bestellingen;  

 Om goederen en diensten bij  u af te leveren; 

 Het organiseren van de dienst na verkoop;  

 Het makkelijk toegankelijk  maken van de website (aan de hand van cookies);  

 Communicatie  voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld een nieuwsbrief);  

 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren; 

 U te informeren over wijzigingen  van onze diensten en producten;  

 Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het 

aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.  

 Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,  zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

  

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Voor de bovenstaande doelstellingen  kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 

vragen, op slagen,  verzamelen en verwerken : 

 Persoonlijke identiteitsgegevens  :  naam, voornaam, adres,  telefoonnummer, e-mail  

 Historiek van aankopen,  openstaande  facturen,  betalingsinformatie  (voor zover deze 

betrekking hebben op natuurlijke  personen) 

 Informatie over de webpagina’s  die een IP-adres bezoekt 

 Gegevens die worden achtergelaten op onze website 

We gebruiken de verzamelde  gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens 

hebben verkregen. 

  

Minderjarigen 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij  ze toestemming hebben van ouders of 

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij  raden ouders 

dan ook aan betrokken te zijn bij  de online activiteiten van hun kinderen,  om zo te 



PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE 
  

Stijn Vangheluwe | Veerle Muylle | Jonas Semeese 

 

PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE        Stijn Vangheluwe  Veerle Muylle  Jonas Semeese | Kleppestraat 42 | 8890 Dadizele | 056 49 51 16 

 

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke  

gegevens hebben verzameld over een minderjarige,  neem dan contact met ons op via 

stijn.vangheluwe@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.  

  

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij  voor:  

 het verstrekken van uw persoonsgegevens aan bezorgdiensten;  

 het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);  

 het verzorgen van IT-infrastructuur  (o.a.  IT netwerk,  …);  

Wij  geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst  hebben afgesloten.  

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de 

beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven,  tenzij  dit 

wettelijk verplicht en toegestaan is.  

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toe- stemming 

voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit 

afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.  

Wij  verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 

is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Wij  hanteren de 

volgende bewaartermijnen  voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

(Categorie) persoonsgegevens > maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden 

Personalia > maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden 

Adres > maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden 
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Cookies,  of vergelijkbare technieken,  die wij gebruiken 

PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE  gebruikt functionele,  analytische  en tracking cookies.  Een 

cookie is een klein tekstbestand dat bij  het eerste bezoek aan deze website wordt 

op geslagen in de browser van uw computer,  tablet of smartphone.  Kinepraktijk de Maalderij  

gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.  Deze zorgen ervoor dat de website 

naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen  onthouden worden.  Deze 

cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 

op timaliseren.  Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op 

maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij  uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en 

toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser  zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer op slaat.  Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is op geslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen.  

Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies -wat -zijn -het-

en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.  Dit zijn bijvoorbeeld 

adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.  Hieronder een overzicht:  

[  Bijvoorbeeld:  

Cookie:  Google Analytics 

Naam: _utma 

Functie:  Analytische cookie die websitebezoek meet 

Bewaartermijn:  2 jaar ]  

  

Gegevens inzien,  aanpassen of verwijderen 

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

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking  in 

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat 

betekent dat u bij  ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij  van u 

beschikken in een computerbestand naar u of een ander,  door u genoemde organisatie,  te 

sturen. 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
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U kunt een verzoek tot inzage,  correctie,  verwijdering,  gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stijn.vangheluwe@gmail.com . 

  

Beveiliging van de gegevens 

PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE  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 zijn aanwijzingen  van misbruik,  neem dan 

telefonisch contact op of via stijn.vangheluwe@gmail.com . PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE  

heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:  

 Beveiligingssoftware,  zoals een virusscanner en firewall.  

 TLS (voorheen SSL) Wij  versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.  Dit 

kunt u zien aan de adresbalk ‘https’  en het hangslotje in de adresbalk.  

  

Uw rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven  welke 

wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons 

kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website 

www.vangheluwe-muylle.be ). 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel 

hiervan) door ons.  

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan 

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  Wij  kunnen u vragen om u te 

legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  

  

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 

hierover direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie,  dit is de toe - 

zichthoudende  autoriteit  op het gebied van privacy bescherming.  
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Wijziging privacy statement 

PRAKTIJK voor KINESITHERAPIE  kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging 

zullen we een aan- kondiging doen op onze website.  
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