Privacy Policy
Privacy Reglement
Thobien.nl Connecting Touch Therapy valt onder de bedrijfsnaam Praktijk
Inner-Healing en is ingeschreven met het KvK nummer 60604026.
Bescherming persoonsgegevens
Thobien.nl verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt
van
een van de diensten en/of omdat u deze zelf aan Thobien.nl verstrekt.
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw
persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van:
• een nieuwsbrief
• het afhandelen van uw betaling
• u te kunnen bellen indien dit nodig is om de dienstverlening te
kunnen uitvoeren
• u te informeren over wijzigingen van de diensten
• om goederen en diensten bij u af te leveren.
Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar
mogelijkheden voor optimalisering van onze dienstverlening. De
persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet
meer herleidbaar tot een individuele persoon.
Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een
essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de
grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming
tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn
persoonsgegevens.
Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming
Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Geheimhoudingsplicht
Gegevens over iemands gezondheid zijn gevoelig. De Wpb bepaalt dan
ook dan dit zogeheten bijzondere persoonsgegevens zijn.
Wij geven geen medische gegevens van cliënten aan anderen. Voor
verpleegkundige zorgverlening geld het wettelijk geregeld medisch
beroepsgeheim.
Indien er in berichten naar een persoonlijke situatie verwezen wordt, zal
er ten alle tijden een gefingeerde naam gebruikt worden.

Inzage en uitschrijven mailing en communicatie
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is
verstrekt. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw
gegevens aan te passen of om u af te melden.
Als u al uw gegevens wilt aanpassen of verwijderen dan kunt u contact
met ons opnemen.
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg
daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt
onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.
http://www.thobien.nl
hallo@thobien.nl

