
 
 
 
PRIVACY VERKLARING 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken. 
 
MindBody Reset Methode/pijnvrijprogramma.nu verwerkt persoonsgegevens over jou doordat 
je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierbij een 
opsomming van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 
• Voor- en achternaam 
• Bedrijfsnaam (voor eenmanszaken) 
• Adresgegevens 
• Geboortedatum 
• Geslacht 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• IP-adres 
• Internetbrowser en apparaat type 
• Overige persoonsgegevens die je actief aangeeft door o.a. een profiel op deze website aan te 
maken, in mails, post en telefonisch 
• Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 
MindBody Reset Methode verwerkt gegevens die nodig zijn voor je behandeling of coaching. Dit 
zijn vaak ook gevoelige of andere bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, BSN 
nummer en gegevens die je zelf deelt over je financiële situatie, (geloofs) overtuigingen 
spiritualiteit en relaties. 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen onder de zestien jaar vragen we altijd 
om toestemming van hun ouders of voogd. 
 
Redenen van opslag gegevens 
MindBody Reset Methode verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen: 
• Je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
• Het afhandelen van je betaling 
• Verzenden van onze nieuwsbrief 
• Het leveren van het resultaat waar u voor betaald of ingeschreven heeft. 
• Om goederen en diensten bij je af te leveren 
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de (toekomstige) software. 
• MindBody Reset Methode analyseert je gedrag op de website om daarmee onze website te 
verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
• MindBody Reset Methode  verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht 
is, als voorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. 
 
Hoe lang we gegevens bewaren 
MindBody Reset Methode zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de 



doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijn: 15 jaar voor medische gegevens en 7 jaar voor niet medische gegevens. 
 
Delen met anderen 
We slaan je gegevens op in een beveiligde database, hierbij hanteren we strenge 
beveiligingsmaatregelen. Daarnaast hebben we verwerkingsovereenkomsten met de partijen die 
onze gegevens verwerken om je privacy te waarborgen. 
We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze 
dienstverlening. Het betreft dan partners als: IT dienstverleners, leveranciers, externe experts 
De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens mogen deze alleen gebruiken om je een 
dienst te leveren namens MindBody Reset Methode. We verkopen of overhandigen uw 
gegevens nooit aan derden. 
 
Websitebezoek 
MindBody Reset Methode gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is 
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 
browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
info@pijnvrijprogramma.nu 
 
Beveiliging 
MindBody Reset Methode vindt de beveiliging van jouw gegevens belangrijk en neemt 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van een beveiligde website met SSL 
certificaat. Alle digitale dossiers worden opgeslagen op een beveiligde server. Als je het idee 
hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op via info@pijnvrijprogramma.nu 
 
Contactgegevens MindBody Reset Methode  
 
Postadres en vestigingsadres:  
C. Hagestraat 2, 7204 GX, Zutphen 
 
Bezoekadres:  
C. Hagestraat 2, 7204 GX, Zutphen 
Laan naar Eme 99, 7204 LZ Zutphen 
 
Telefoonnummer: +31 6 124 72 576 
Inschrijfnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08150621 
E-mailadres: info@pijnvrijprogramma.nu 
Website: www.pijnvrijprogramma.nu 
 
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 
website worden gepubliceerd. 
 


