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SunBody Schaijk respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg
voor dat de persoonsinformatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij SunBody Schaijk zien we het als onze verantwoordelijkheid om bewust en veilig om te
gaan met jouw gegevens. Op deze pagina lees je welke gegevens we van jou verzamelen als
je van onze website of diensten gebruik maakt: waarom we deze gegevens verzamelen, wat
we ermee doen en wat je rechten hieromtrent zijn.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SunBody Schaijk, en sunbody.nl. Wij
willen benadrukken dat wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere
websites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.
Voor meer informatie over de algemene voorwaarden, zie algemene voorwaarden.
Bedrijfsgegevens
SunBody Schaijk
Kapelanieplein 25-27
5374 BX Schaijk
Kvk nummer: 74581597
Btw nummer : NL002241804B31
Telefoonnummer: 06-35312804
Email: info@sunbody.nl
1. Doeleinden
Als je klant wordt bij SunBody hebben wij jouw gegevens nodig voor de uitvoering
van de overeenkomst. Het gaat hierbij om:
A. Contactgegevens.
De cliënt voorziet SunBody vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan
de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig
uitvoeren van de behandelingen. SunBody neemt de persoonlijke gegevens van de
cliënt op in een geautomatiseerd systeem. SunBody behandelt de vertrouwelijke
gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
2. Duur van de opslag
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel. Dit
is afhankelijk van hoe lang u gebruik maakt van de diensten van SunBody. In verband
met de fiscale bewaarplicht worden enkele gegevens tot 7 jaar door ons bewaard.
3. Derden
Persoonsgegevens worden door niet met derden gedeeld, met uitzondering van
applicaties die wij gebruiken ten dienste van onze werkzaamheden. SunBody is
verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft
medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De

geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak, de behandelaar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan
derden te verstrekken.
Verstrekte persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden ten dienste van het doel
van de betreffende applicatie. De volgende partijen zijn hierbij van toepassing:
A. Planningssoftware
Om de afspraak correct te registreren en onze diensten zo goed mogelijk af te
stemmen maken wij gebruik van beveiligde planningssoftware waarin wij
contactgegevens en afspraakgegevens opslaan.
B. Hosting platform
Wij maken gebruik van een hosting platform voor onze website. Dit hosting platform
is conform de AGV en maakt gebruik van cookies. Lees meer over
de privacyverklaring van het hosting platform en het cookiegebruik.
C. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden welke worden opgeslagen op jouw computer,
tablet of telefoon om het gebruiksgemak van onze website te verhogen. Hierin
worden bepaalde instellingen en voorkeuren opgeslagen zodat bij het opnieuw
bezoeken van de website, deze sneller laadt.
4. Beveiligingsmaatregelen
Je gegevens worden bewaard op de beveiligde servers van de applicaties.
Persoonsgegeven die je met ons deelt worden goed beveiligd opgeslagen.
5. Jouw rechten als betrokkene
A. Inzagerecht
Als je jouw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun
je te allen tijde contact opnemen met SunBody via onze contactgegevens boven- en
onderaan deze privacyverklaring.
B. Wijzigingsbeding
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze
site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot
wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden het daarom aan om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.
C. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
Heb je een andere vraag, twijfels of een klacht? Wij vragen je om ons hierop attent te
maken zodat wij onze processen, indien nodig, kunnen aanpassen. Wij zijn ook
verplicht je erop te attenderen dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen heeft
over dit privacybeleid, vragen wij je een email te sturen naar info@sunbody.nl

