
Privacyverklaring Lijf naar Balans

Lijf naar Balans streeft ernaar om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en 
zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je geeft. Bij de verwerking van 
persoonsgegevens wordt de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
privacy in acht genomen. In deze privacyverklaring informeer ik je over de wijze 
waarop Lijf naar Balans met jouw gegevens omgaat.

Lijf naar Balans
Kvk nummer: 66703255
Postadres: Rijn en Schiekade 73 – 2311 AM Leiden 
Email: info@lijfnaarbalans.nl

PERSOONSGEGEVENS 
Lijf naar Balans kan de volgende gegevens verzamelen en verwerken:
      -    Voor en achternaam 
      -    Geslacht
      -    Geboortedatum
      -    E-mailadres
      -    Telefoonnummer
- Gegevens betreffende je gezondheid

DOEL 
Lijf naar Balans gebruikt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden:
• Het aanmaken en bijhouden van je persoonlijke dossier, op papier
• Het inplannen of verzetten van een afspraak
• Het versturen van een nota

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Lijf naar Balans registreert alleen gegevens die van belang zijn voor een goed 
verloop van het behandelproces en ten behoeve van de financiële administratie, 
conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Je kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@lijfnaarbalans.nl. 
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek 
indienen om de persoonsgegevens die Lijf naar Balans van jou heeft naar jou of 
een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. 

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
Lijf naar Balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is 
voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. Tenzij dat nodig is op 
grond van een wettelijke verplichting.

mailto:info@lijfnaarbalans.nl


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Lijf naar Balans deelt je persoonsgegevens nooit met derden ten behoeve van 
commerciële doeleinden.
Je persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. 

COOKIES
De website van Lijf naar Balans maakt gebruik van Google Analytics.  De Google 
Analytics account is zo ingesteld dat het voldoet aan de AVG.
Daarvoor zijn de volgende maatregelen genomen:
– een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
– de IP-adressen van de website bezoekers worden geanonimiseerd
–  verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google
Voor het gebruik van Google Analytics worden er zogenaamde functionele 
cookies op je computer geplaatst. Daarvoor is een cookie banner (gelukkig) niet 
verplicht.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN
Lijf naar Balans neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er 
aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de 
beveiliging van door Lijf naar Balans verzamelde persoonsgegevens, neem dan 
contact op via info@lijfnaarbalans.nl

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Lijf naar Balans behoudt zich  het recht voor om deze privacy- en 
cookieverklaring aan te passen. Het is aan te bevelen deze verklaring regelmatig 
te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 september 2018


