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Privacyverklaring Para Centrum De Roos 

Para Centrum De Roos vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een 
veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je 
verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met 
betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen 
met info@hypnosecenntrumderoos.nl. Wanneer jouw gegevens buiten de EU worden 
opgeslagen, zal ik er zorg voor dragen dat jouw privacy gewaarborgd blijI.  

Ar7kel 1 Wie ben ik?  

Para Centrum De Roos en is een eenmanszaak, gevesJgd te (3061GM) RoRerdam aan de 
Jeruzalemstraat 51. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
onder nummer 24342201. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw 
persoonsgegevens.  

Ar7kel 2 Welke gegevens gebruik ik?  

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, 
welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang 
ik deze gegevens zal bewaren. Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, e-mail, 
telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten opJmaal aan jou te 
kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. 

Je kunt hierbij denken aan het contacZormulier die jij online invult Ik gebruik deze gegevens 
om van jou een tevreden klant te maken gedurende de loopJjd van onze overeenkomst. Ik 
bewaar deze gegevens 7 jaar.  

Om onze overeenkomst te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, 
telefoonnummer, aankoopgegevens en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze 
overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en 
eventuele wijziging van de overeenkomst. Om jou een goede hulpverlening te kunnen 
bieden. Ik verwerk hiermee gegevens als jouw naam, geboorte datum, vesJgingsplaats,  e-
mail, telefoonnummer en jouw probleemstelling en/of wensen. Op deze manier kan ik met 
jouw toestemming, jou de juiste hypnose sessie aanbieden.  

Ik zal deze tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst bewaren. Voor facturaJe en de 
financiële administraJe verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, 
factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze 
gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de 
uitvoering van de overeenkomst. Volgens een weRelijke verplichJng van de BelasJngdienst 
dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.  

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, 
telefoonnummer, bedrijfsnaam, vesJgingsadres en de inhoud van deze klacht verwerken om 
tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor 
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een opJmale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 
verwijderen na aaandeling.  

Ar7kel 3 Cookies of vergelijkbare technieken 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Technische en funcJonele cookies 
worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te 
garanderen. En analyJsche cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een 
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw 
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website opJmaliseren. Via de 
instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle 
eerder opgeslagen informaJe verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van 
een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen funcJoneren als 
je alle cookies uitschakelt. Google AnalyJcs – op privacy-vriendelijke wijze Daarmee wordt 
bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd.  

Die informaJe wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt 
in rapporten over het funcJoneren van de website. User data ouder dan 26 maanden wordt 
automaJsch verwijderd uit Google AnalyJcs. Op de websites van Google en Google AnalyJcs 
vind je hun privacy beleid met meer informaJe. Google kan deze informaJe aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe weRelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de 
informaJe namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op. 

Ar7kel 4 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Hypnose Centrum De Roos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een 
verzoek tot inzage, correcJe, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw 
persoonsgegevens sturen naar info@paracentrumderoos.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een 
kopie van je idenJteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
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Ar7kel 5 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Para Centrum De Roos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van 
een betrouwbaar SSL-cerJficaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
info@paracentrumderoos.nl. 

Ar7kel 6 Persoonsgegevens 

Alles wat besproken wordt Jjdens consulten, sessies en behandelingen is en blijI 
vertrouwelijk. Inhoudelijke informaJe word alleen naar buiten gebracht nadat je hiervoor 
toestemming heeI gegeven. 

Bij de uitvoering van alle acJviteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Para 
Centrum De Roos van het grootste belang. jouw persoonsgegevens worden daarom met 
uiterste zorg behandeld. Para Centrum De Roos verwerkt uw persoonsgegevens in 
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Para Centrum De Roos verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan 
derden ter beschikking stellen. Ook alle overige informaJe die jij aan Hypnose Centrum De 
Roos verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar 
worden gesteld. 


