
Aansprakelijkheid  

Babymassage Sjoukje hierna te noemen; BmS is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel 
en andere (blijvende) schade van lichamelijke dan wel psychische aard. 

Hoewel babymassage geheel ongevaarlijk is, zullen de verleende diensten geheel op eigen 
risico en onder eigen verantwoordelijkheid zijn van de klant. 

  

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Persoonsgegevens die wij verwerken.  

Babymassage Sjoukje hierna te noemen; BmS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt 
u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze 
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch  
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

BmS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze  dienstverlening uit te kunnen 
voeren 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- Babymassage Sjoukje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

BmS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, bijvoorbeeld in verband 
met de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

BmS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  

BmS verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot 
opdrachtgever/deelnemer/cursist. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als 
zodanig wordt verstrekt aan BmS en alle andere informatie, die redelijkerwijs als 
vertrouwelijk beschouwd kan worden. Gesprekken tijdens de cursussen en andere 
contactmomenten worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van 
deze gesprekken zal door de uitvoerende docent geen enkele informatie aan derden worden 
verstrekt tenzij de betrokken deelnemer of opdrachtgever/deelnemer/cursist daar 
uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
Persoonsgegevens kunnen wel door BmS worden gebruikt om de deelnemers op de hoogte 
te stellen van nieuws, opleidingen, enz. Als je daar geen prijs op stelt, dan kun je dit kenbaar 



maken middels een mail aan BmS. Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden 
zonder voorafgaande toestemming van betrokkenen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

BmS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BmS 
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek 
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, 
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar info@babymassagesjoukje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage 
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 
op uw verzoek. 
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