Privacy document - The Healing Insights (NLD)
The Healing Insights waaronder de website van Healingcoach.nu, PassionFinding.nl, DeBelichmaing.nl en
Healinginsights.nl, die de Holistische Therapie en workshops levert. The Healing Insights respecteert en
beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website. Om van bepaalde diensten gebruik te kunnen
maken, dienen echter bepaalde persoonlijke gegevens te worden opgegeven.
De bovenstaande webpagina’s bevatten registratie en boekingssystemen voor het deelnemen aan
workshops en het boeken van behandelingen. Bij deze registraties en boekingen wordt gebruik gemaakt
van persoonsgegevens en het gebruik van persoonlijke informatie. Als u ervoor kiest om onze service te
gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze informatie. De persoonlijke informatie die we
verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de service. We zullen uw informatie niet
gebruiken of delen met iemand behalve zoals vermeldt in dit privacy document.
The Healing Insights spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke
gegevens die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen zullen
worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in dit Privacy document zijn beschreven.
Healingcoach.nu, PassionFinding.nl, Debelichaming.nl, HealingInsights.nl tenzij anders gedefinieerd in
deze privacy voorwaarden.

Informatie verzamelen en gebruiken
We kunnen u bijvoorbeeld vragen bepaalde informatie te verstrekken, telefoonnummer en postadres. De
informatie die we verzamelen, wordt gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren.

Op de website kunt u op meerdere plaatsen persoonlijke gegevens invullen. Dit gebeurt op grond van
de volgende doeleinden:
A) Vragen: Indien u The Healing Insights een vraag heeft gesteld, zullen uw gegevens worden
gebruikt om u antwoord te kunnen geven op deze vraag.
B) Nieuwsbrief: Indien u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen uw gegevens ook
gebruikt worden door The Healing Insights voor het in de toekomst zenden van een online
nieuwsbrief.
C) Verstrekking aan derden: The Healing Insights zal uw gegevens niet aan derden verstrekken
zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke
bepaling of een gerechtelijk bevel.

D) Aanmelding Workshop: indien u bij The Healing Insights een workshop wilt volgen en
zich hiervoor wilt aanmelden, zullen uw gegevens worden gebruikt om de aanmelding
vast te leggen en om u eventueel te kunnen benaderen.

E) Afspraak maken: Indien u een afspraak wilt maken voor een behandeling, zullen uw gegevens
worden gebruikt om deze afspraak vast te leggen en om eventueel u te kunnen benaderen.

F) Kwalitatieve behandeling: indien u een behandeling wenst die kwalitatief hoog is en afgestemd is
op uw persoonlijke lichamelijke als geestelijke gesteldheid, zullen uw persoonsgegevens worden
gebruikt en opgeslagen om garant te staan voor de kwaliteit van de (toekomstige)
behandelsessies en het kiezen van de juiste behandelmethode.

Voor The Healing Insights vindt uw gezondheid heel erg belangrijk en The Healing insights vind dan
ook dat het van groots belang is om de juiste behandel methode toe te passen voor ondersteuning en
herstel van uw gezondheid. Waarnemingen tijdens de behandeling worden gebruikt en opgeslagen
om garant te staan voor de kwaliteit van de (toekomstige) behandelsessies en het kiezen van de
juiste behandelmethode.
De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve
geneeskunde aard. De vastlegging en verwerking van bijzondere persoonsgegevens is van belang
voor de kwaliteit van een (toekomstige) behandelsessie, voor de beoordeling van een passende
behandel methode. De vastlegging en verwerking van ‘Bijzondere persoonsgegevens’ bij The Healing
Insights vallen onder geneeskundige aard, waaronder uw lichamelijke, psychische en belangrijke
aspecten uit het verleden.
Bijzondere persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en zullen afgesloten bewaard worden
voor 15 jaar. Deze gegevens kunnen alleen ingezien worden door de therapeut Nick van ‘t End. Op
aanvraag kunt u uw eigen bijzondere persoonsgegevens inzien.

We willen u laten weten dat we u loggegevens kunnen zien. Deze loggegevens kunnen bevatten
uw Internet Protocol ("IP") adres, browserversie, pagina's van uw dienst, het tijdstip en de datum van uw
bezoek die pagina's en andere statistieken.

Cookies
Voor The Healing Insights is bepaalde algemene informatie over de website ook interessant. The Healing
Insights is bijvoorbeeld geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van haar website: hoeveel
bezoekers zijn er per maand; wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren; voor welke pagina's is de meeste
belangstelling, etc. Met deze informatie kan The Healing Insights haar website en diensten nog beter
afstemmen op de wensen van de bezoekers. Om het recht van privacy van de bezoekers te beschermen, zal
alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de
hand van deze informatie een bezoeker te identificeren. Deze algemene informatie wordt verzameld door IPgegevens en cookies.
Cookies worden vaak gebruikt met een anonieme unieke ID. Een cookie is een klein tekstbestandje
dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De
belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt
cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd
blijft terwijl je de site gebruikt.
Onze website gebruikt deze "cookies" om informatie te verzamelen en onze service te verbeteren. U
hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie
naar uw computer wordt gestuurd. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u mogelijk
sommige delen van onze service niet gebruiken.

We kunnen om de volgende redenen gebruikmaken van derden en personen:
 Om onze service te vergemakkelijken;
 Om de Service namens ons te leveren;
 Servicegerelateerde services uitvoeren; of
 Om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt.
We willen u laten weten dat u toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. De reden is om namens ons de
taken uit te voeren die aan hen, de derden, zijn toegewezen.
Ze zijn echter verplicht om de geen informatie bekend te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, dus we streven ernaar om
commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen
methode van verzending via internet of elektronische opslag is 100% veilig en betrouwbaar is en we kunnen
de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
Zodoende worden (bijzondere) persoonsgegevens versleuteld opgeslagen.

Onze Service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar die site
geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden we u ten zeerste aan
om het privacybeleid van deze websites te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen
verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

We kennen niemand jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet persoonlijk identificeerbare informatie van
kinderen onder de 13 jaar. In het geval we ontdekken dat
een kind jonger dan dertien heeft ons persoonlijke informatie verstrekt, verwijderen we dit onmiddellijk van
onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind
ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de nodige acties kunnen
ondernemen.

Vragen of verzoeken
U kan op ieder moment The Healing Insights verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen of te
verwijderen. Na ontvangst van het verzoek zal The Healing Insights zo spoedig mogelijk de betreffende
gegevens uit de databank aanpassen of verwijderen. Ook voor andere vragen of opmerkingen
aangaande ons privacy beleid kunt u een e-mail sturen naar nick@healingcoach.nu

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We adviseren u daarom deze pagina regelmatig te
bekijken voor eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte brengen van nieuw Privacybeleid op deze
pagina. Deze wijzigingen gaan onmiddellijk van kracht, nadat ze op deze pagina zijn geplaatst. Op dit
Privacy document is het Nederlandse recht van toepassing.

Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

