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Privacyverklaring Sense & Touch 

Sense & Touch hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze 
privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met jouw 
persoonsgegevens. 

Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.   
 
Dit brengt met zich mee dat: 

 je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze 
privacyverklaring 

 verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 

 passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging 
van je persoonsgegevens gewaarborgd is 

 geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit echt nodig is 
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt 

 ik op de hoogte ben van je rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en 
deze zal respecteren 

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hierover hebt of contact met mij 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens. 

 

Contactgegevens: 

https://www. senseandtouch.nl  
mieke@senseandtouch.nl 
06-48433207 
 
Bezoek en postadres: 
Schouwslagen 18 
4823 LA  BREDA 

Functionaris Gegevensbescherming 
Mevrouw M.R.C. Buijsman  
Ik ben te bereiken via mieke@senseandtouch.nl 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Sense & Touch neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen of systemen 
over zaken die gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen.  
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Privacyverklaring Sense & Touch 

Persoonsgegevens  
Sense & Touch verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

 voor- en achternaam 
 geslacht 
 geboortedatum 
 adresgegevens 
 telefoonnummer 
 e-mailadres 
 bankrekeningnummer 
 overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier 

in te  vullen op de website en/of in correspondentie en telefonisch contact 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Sense & Touch verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, voor zover 
dit in de uitvoering van de diensten van Sense & Touch aan de orde komen (cliëntendossier) en 
pas na jouw uitdrukkelijke toestemming.  

 etnische afkomst 
 godsdienst of levensovertuiging  
 seksuele leven 
 medische gegevens 
 strafrechtelijk verleden 
 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 
die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Ik kan echter niet altijd 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met 
mij op via mieke@senseandtouch.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

Doelen en grondslagen verwerking persoonsgegevens 
Sense & Touch verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 het afhandelen van jouw betaling  
 verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders 
 je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen 

voeren 
 je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten 
 om goederen en diensten bij je af te leveren 
 verwerking gegevens voor belastingaangifte  
 het aanleggen van een behandeldossier 
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Privacyverklaring Sense & Touch 

Sense & Touch verwerkt je persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 
 de gegevensverwerking van persoonsgegevens is met toestemming van de betrokken 

persoon  
 de gegevensverwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst 
 de gegevensverwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van 

een wettelijke verplichting 
 de gegevensverwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van een 

gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang 
 de gegevensverwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens is met 

toestemming van de betrokken persoon én de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden 
van preventieve of (arbeids)geneeskundige aard 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
Sense & Touch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de 
volgende persoonsgegevens: 
 

Algemene persoonsgegevens 
De fiscale boekhoud- en administratieplicht is in Nederland bepaald op 7 jaar: artikel 52 AWR. 
Om die reden heb ik er voor gekozen om je persoonsgegevens overeenkomstig deze termijn te 
bewaren. 
Persoonsgegevens die verwerkt worden in verband met informatieverstrekking door middel van 
nieuwsbrieven of gerichte contacten worden bewaard gedurende de periode dat het contact 
loopt. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
In Nederland zijn de regels voor het bewaren van (medische) cliëntendossiers opgenomen in de 
Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo). Hierin is bepaald dat (medische) 
cliëntendossiers 15 jaar bewaard dienen te worden. 
  
Delen van persoonsgegevens met derden 
Sense & Touch verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst en dan pas na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van jou, of om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken 
Sense & Touch gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
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Privacyverklaring Sense & Touch 

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 je persoonsgegevens door Sense & Touch en heb je 
het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou, of een door jou genoemde organisatie, te sturen.  
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, of verzoek tot 
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen 
naar mieke@senseandtouch.nl 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je om een kopie 
van je identiteitsbewijs 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 is uiteraard ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo 
snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek . 
 

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo): 
Deze wet regelt dat mensen het recht hebben om hun zorgverlener te vragen om de gegevens 
eerder te vernietigen. Sense & Touch moet daar volgens de wet gehoor aan geven, tenzij een 
bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat de gegevens bewaard moet blijven. 
Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders, of omdat de gegevens nodig zijn voor het 
leveren van zorg. 
Wanneer je een verzoek indient om jouw dossier te vernietigen dan zal ik binnen 3 maanden aan 
dit verzoek voldoen. Mocht je verzoek afgewezen worden dan word je hiervan schriftelijk op de 
hoogte gebracht. Wanneer ik alleen een onderdeel uit het medisch dossier verwijder, dan wordt 
er in het dossier vermeld dat een deel van de gegevens op jouw verzoek is verwijderd. 

Beveiliging persoonsgegevens 
Sense & Touch neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via mieke@senseandtouch.nl. 

Klachten 
Sense & Touch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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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