Privacy Statement Saltium Halotherapie
Door gebruik te maken van onze diensten, website en andere media van Saltium Halotherapie
geeft u van rechtswege aan akkoord te zijn met het privacy beleid. We respecteren de privacy van
al onze cliënten en bezoekers. En we zorgen ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die u met
ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.
Voor de uitvoering van onze dienstverlening, en om hierover te kunnen communiceren, leggen wij
bepaalde persoonlijke gegevens vast. Dit gebeurt met behulp van het intakeformulier die tijdens
het eerste bezoek wordt ingevuld. Met deze gegevens kunnen we zorgen dat onze diensten op de
juiste manier verlopen, of u een passende behandeling geadviseerd kan worden. Deze gegevens
worden opgeslagen op beveiligde servers van de leverancier van ons systeem. Wanneer u een email of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Wij gebruiken een administratief systeem om directe dienstverlening mogelijk te maken. In dit
systeem worden je gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze
dienstverlening: om o.a afspraken in te plannen en te wijzigen, bezoeken vast te leggen en
bijbehorende facturen inclusief bezoekdata voor de Zorgverzekering uit te printen. Het is niet
toegestaan om persoonsgegevens buiten deze database op te slaan of communicatie toe te
zenden, op basis van informatie van andere partijen.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doelen dan beschreven in dit privacy
statement, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming vragen en krijgen van u.
Eventuele informatie over u delen we nooit met derden. Onze werknemers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Als u van ons een nieuwsbrief ontvangt, heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven.
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy
beleid, kun je altijd contact met ons opnemen.
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