
Privacyverklaring Flow Motion/ Praktijk voor helende beweging.  
Euritmietherapie, coaching en trainingen.       

In deze Privacyverklaring willen we laten zien hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe wij 
uw privacy waarborgen. Flow Motion/Praktijk voor helende beweging houdt zich in alle gevallen aan 
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

• zorgdragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens 
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens; 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

Als Flow Motion/Praktijk voor helende beweging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, 
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder 
aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 
Persoonsgegevens van cliënten worden door Flow Motion/Praktijk voor helende beweging verwerkt 
ten behoeve van het behandelproces. Hiervoor dien ik over de volgende persoonsgegevens van u te 
beschikken: 

• NAWTE gegevens (Naam, adres, woonplaats, telefoon en emailadres) 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• BSN 
• Gezondheidsgegevens 
• Verzekeringsgegevens 

Als u zich aanmeldt voor een training of cursus verwerk ik de volgende gegevens 

• NAWTE- gegevens 
• Geboortedatum (niet verplicht) 

Uw persoonsgegevens worden door Flow Motion/Praktijk voor helende beweging opgeslagen ten 
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van 15 jaar (conform de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Nieuwsbrief 
Wanneer wij een nieuwe training, workshop of andere activiteit aanbieden sturen wij een nieuwsbrief 
rond. Deze ontvangt u wanneer u zich daarvoor hebt aangemeld en u kunt zich daarvoor op elk 
moment weer afmelden. We zullen in dat geval ook uw naam en mailadres uit de database 
verwijderen. Voor het ontvangen van deze nieuwsbrief hebben we alleen uw naam en e-mailadres 
nodig. In de nabije toekomst zullen we overgaan op een ander nieuwsbriefsysteem dat natuurlijk ook 
qua verwerking van uw gegevens voldoet aan de AVG. 



Delen van persoonsgegevens met derden: 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden bv. om te overleggen met 
medebehandelaars wanneer u een therapietraject volgt. (als u hier toestemming voor hebt verleend) 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

• Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
• Het verwerken van declaraties; 
• Het versturen van nieuwsbrieven.  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 
wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u 
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 
Flow Motion/Praktijk voor helende beweging verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke 
gevestigd zijn buiten de EU. 
Flow Motion/Praktijk voor helende beweging verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van 
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven 
door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
Daarnaast zullen gegevens van cliënten niet aan derden worden verstrekt, ook niet aan naaste 
familie, zonder toestemming van de cliënt. 
Flow Motion/Praktijk voor helende beweging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk 
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Flow Motion/praktijk voor helende beweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.  

Website: 
Momenteel bestaat de website: vitaaldans.nl nog naast de website van flowmotionfysio.nl 
Binnen afzienbare tijd worden deze gekoppeld binnen de laatstgenoemde site. Deze website is 
beveiligd, herkenbaar aan het slotje. Wij plaatsen geen cookies, en verwerken geen gegevens, zoals 
contactformulieren en inschrijvingen via de website. 
Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. 
Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed 
kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor 
de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik 
van die websites. 

Rechten omtrent uw gegevens    
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of 
een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere 
partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde 
verzoeken. 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

http://vitaaldans.nl
http://flowmotionfysio.nl


Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is 
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt 
natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

Maartje van der Wees 
Flow Motion/Praktijk voor helende beweging 
Adres: Sint Rochusplein 12, 6325 AZ Berg en Terblijt/Vilt 
E-mail: maartje@flowmotionfysio.nl 
Telefoon: 06-21227593 
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
mailto:maartje@flowmotionfysio.nl
https://nl.linkedin.com/in/peter-wilms-712a2a12

