
WorkMassage WorkMassage, gevestgg aan Schaafstraat 20g, 1021 KE Amstergam, is 

verantwoorgelijk voor ge verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in geze 

privacyverklaring.

Melanie Raaijmakers is eigenaar verantwoorgelijke van WorkMassage. Zij is te bereiken via 

melanie@workmassage.nl of 06 – 143 722 50.

Persoonsgegevens die wij verwerken

WorkMassage verwerkt je persoonsgegevens goorgat je gebruik maakt van onze giensten en/of onze

giensten helpt uitvoeren. Deze gegevens zijn vrijwillig aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Klanten / geïnteresseergen:

 Voor- en achternaam contactpersoon en geelnemers van stoelmassage

 Agresgegevens waar massages uitgevoerg worgen

 Telefoonnummer / toestelnummer

 E-mailagres contactpersoon

 IP-agres

 Locategegevens

 Mongelinge intake om ge gezongheig van geelnemers aan ge stoelmassage in te kunnen 

schaten

Masseurs gie voor WorkMassage werken:

 Voor- en achternaam 

 Agresgegevens 

 Telefoonnummer / mobiel nummer

 E-mailagres 

 IP-agres

 Diploma’s en vaargighegen

 Kopie paspoort

 CV

Nieuwsbrief abonnees

 Email agres 

 Naam 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WorkMassage verwerkt jouw persoonsgegevens voor ge volgenge goelen:

- Het verzorgen van massages en/of workshops bij onze klanten 

- Verzengen van onze grats nieuwsbrief of ebook

- Je te kunnen bellen of e-mailen ingien git nogig is om onze gienstverlening uit te kunnen voeren
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- Je te informeren over wijzigingen van onze giensten en progucten

- Correspongente over tarieven, ofertes en betalingen 

- WorkMassage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wetelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens gie wij nogig hebben voor onze belastngaangife. 

Geautomatseerde besluitvorming

WorkMassage neemt niet op basis van geautomatseerge verwerkingen besluiten over zaken gie 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten gie worgen 

genomen goor computerprogramma's of -systemen, zonger gat gaar een mens (bijvoorbeelg een 

megewerker van WorkMassage) tussen zit. WorkMassage gebruikt ge volgenge 

computerprogramma's of -systemen:

 Gmail om e-mails te versturen

 Worg om gocumenten op te stellen

 Excel als spreagsheet voor ge planning

 Autorespong voor het verzengen van nieuwsbrieven 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WorkMassage bewaart je persoonsgegevens niet langer gan strikt nogig is om ge goelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worgen verzamelg. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar gie 

wetelijk is voor ge jelastnggienst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

WorkMassage verkoopt jouw gegevens niet aan gergen en zal geze uitsluiteng verstrekken ingien git 

nogig is voor ge uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te volgoen aan een wetelijke 

verplichtng. Met begrijven gie jouw gegevens verwerken in onze opgracht, sluiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfge niveau van beveiliging en vertrouwelijkheig 

van jouw gegevens. WorkMassage blijf verantwoorgelijk voor geze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WorkMassage gebruikt alleen technische en functonele cookies. En analytsche cookies gie geen 

inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestang gat bij het eerste bezoek aan geze 

website worgt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies gie wij gebruiken zijn

noogzakelijk voor ge technische werking van ge website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor 

gat ge website naar behoren werkt en onthougen bijvoorbeelg jouw voorkeursinstellingen. Ook 

kunnen wij hiermee onze website optmaliseren. Je kunt je afmelgen voor cookies goor je 

internetbrowser zo in te stellen gat geze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle 

informate gie eerger is opgeslagen via ge instellingen van je browser verwijgeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijgeren. Daarnaast heb 

je het recht om je eventuele toestemming voor ge gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen ge verwerking van jouw persoonsgegevens goor ons begrijf en heb je het recht op 

gegevensovergraagbaarheig. Dat betekent gat je bij ons een verzoek kan ingienen om ge 



persoonsgegevens gie wij van jou beschikken in een computerbestang naar jou of een anger, goor 

jou genoemge organisate, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensovergraagbaarheig of heb je 

angere vragen/opmerkingen over ge gegevensverwerking, stuur gan een gespecifceerg verzoek naar

info@workmassage.nl. 

Om er zeker van te zijn gat het verzoek tot inzage goor jou is gegaan, vragen wij jou een kopie van je 

igentteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in geze kopie je pasfoto, MRZ (machine 

reagable zone, ge strook met nummers ongeraan het paspoort), paspoortnummer en 

jurgerservicenummer (jSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WorkMassage zal zo snel 

mogelijk, maar in ieger geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

WorkMassage wil je er tevens op wijzen gat je ge mogelijkheig hebt om een klacht in te gienen bij ge

natonale toezichthouger, ge Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via ge volgenge link: 

htps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-ge-autoriteit-persoonsgegevens/tp-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WorkMassage neemt ge bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passenge maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegge toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofge wijziging

tegen te gaan. Als jij het igee hebt gat jouw gegevens toch niet goeg beveiligg zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem gan contact op met onze klantenservice of via info@workmassage.nl


