
Privacyreglement van 
 
Dit privacy reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website 
www.jetrienks.nl en www.stoelmassageteamoost.nl  hierna te noemen Jet Rienks. 
 
Jet Rienks respecteert uw privacy en zal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Jet 
Rienks   houdt zich daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en is te bereiken onder jet@jetrienks.nl . 
 
 
1. Toelichting op het Reglement 
 
Jet Rienks vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Jet Rienks in dit Reglement een toelichting op hoe zij met 
uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Jet 
Rienks expliciet om uw toestemming moet vragen. 
 
2. De persoonsgegevens die Jet Rienks gebruikt en het doel van het gebruik 
 
Jet Rienks verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Jet Rienks, de website 
bezoekt of via het contactformulier contact opneemt. Jet Rienks verzamelt uw naam, adres, geslacht, 
telefoonnummer, emailadres, overige gegevens die u actief verstrekt. 
Deze gegevens stelt Jet Rienks in staat om: 

- De overeenkomst die klanten met Jet Rienks sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen 
- De dienstverlening te kunnen leveren 
- Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is 
- De dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren 

 
3. Cookies 
 
Jet Rienks gebruikt analytische cookies, namelijk Google Analytics. 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina`s van deze website wordt meegestuurd en door 
jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw 
browser. 
 
4. Verstrekken van gegevens aan derden/beveiligde toegang 
 
Jet Rienks zal uw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om u de door uw gevraagde 
dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jet Rienks zal dan niet meer 
informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel. Jet Rienks maakt gebruik van 

- Online Planningssysteem om u van dienst te kunnen zijn 
- CRM systeem  om klantenbestand bij te houden 

 
Jet Rienks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op via jet@jetrienks.nl . 
 
 
5. Bewaartermijn 
 
Jet Rienks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
uw gegevens worden verzameld volgens de wettelijke norm. 
 
 
 
 
 



 
 
6. Uw rechten als betrokkene 
 
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 Jet Rienks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Jet Rienks van u beschikt 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 jet@jetrienks.nl . 
 
7. Klachtrecht 
 
Jet Rienks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  
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