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PRIVACYVERKLARING 
Wegens de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), die is ingegaan op 25 mei 2018, vraag 
ik uw toestemming om de volgende gegevens vast te leggen. Daarnaast zal ik het doel van het vaststellen 
van de gegevens toelichten. 
 
Persoonsgegevens:  
Pasithea Massagepraktijk kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 
diensten van Pasithea Massagepraktijk en/of bij het invullen van het intake formulier bij de eerste 
afspraak.  
 
Pasithea Massagepraktijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken, om u zo adequaat mogelijk te 
begeleiden in de behandeling/massage; 

 Naam, adres en woonplaatsgegevens; 
 Uw e-mailadres; 
 Medische gegevens , om contra-indicaties vast te stellen; 
 Korte samenvatting van uw behandelingen; 
 Persoonlijke gegevens zoals aangegeven in het anamneseformulier. 

Tijdens de behandeling slaat Pasithea Massagepraktijk gegevens op van de gesprekken die gevoerd 
worden, om een passende behandeling te bepalen. Deze gegevens heeft Pasithea Massagepraktijk enkel 
op papier, hiervan bent u op de hoogte doordat u de overeenkomst tekent ( intake gesprek). Deze 
papieren worden opgeslagen in een ruimte buiten de praktijkruimte en zijn niet vrij toegankelijk. Deze 
gegevens gebruikt Pasithea Massagepraktijk enkel voor doeleinden die betrekking hebben op uw 
behandelingen. 
 
Waarom zijn deze gegevens noodzakelijk voor Pasithea Massagepraktijk:  
Pasithea Massagepraktijk verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te behandelen. Ook 
omdat in sommige gevallen ik u niet mag behandelen of pas op een later moment mag behandelen. 
 
Hoe lang Pasithea Massagepraktijk uw gegevens bewaart:  
Pasithea Massagepraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 
jaar bewaard vanaf het moment van de laatste behandeling. 
 
Gegevens delen met anderen:  
Pasithea Massagepraktijk verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst van u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Pasithea Massagepraktijk zal dit nooit doen zonder persoonlijk contact met u hier over te onderhouden. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pasitheamassage.nl. Pasithea 
Massagepraktijk zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek reageren. 
 
Pasithea Massagepraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen 
tegen de gaan.  
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Pasithea Massagepraktijk verzamelde 
persoonsgegevens, neemt u dan contact op via info@pasitheamassage.nl. 
 


