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Massagepraktijk MéMé vindt jouw privacy erg belangrijk. Jouw gegevens worden dan ook op een 

veilige manier verwerkt en gebruikt, geheel volgens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is daarom toestemming 

nodig. Meer informatie over jouw privacy vind je in de privacyverklaring op de website.  

 

Toestemmingsformulier 

Met dit formulier geef ik Massagepraktijk MéMé toestemming om gegevens over mij te verwerken. 

Het gaat hier om gegevens over mij die door Massagepraktijk MéMé worden geregistreerd. 

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:  

- Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en 

personen/instellingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Massagepraktijk MéMé 

mij opnieuw om toestemming.  

- Massagepraktijk MéMé informeert mij over de gegevens die over mij worden geregistreerd. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat Massagepraktijk MéMé mij uitlegt om welke specifieke 

gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij te kunnen helpen.  

- Ik ben mij ervan bewust dat het niet geven van toestemming invloed kan hebben op de 

behandeling van Massagepraktijk MéMé. 

- Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het Massagepraktijk MéMé deze niet 

registreren dan wel verwijderen.  

- Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen 

toestemming te geven.  

- Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

Kruis aan voor welk persoonsgegeven je toestemming geeft om te verwerken: 

☐ Voor- en achternaam 

☐ Geslacht 

☐ Geboortedatum 

☐ Telefoonnummer 

☐ Emailadres 

☐ Leefsituatie 

☐ Gezondheidsgegevens  

 
Het verwerken van deze gegevens is nodig voor: 

- Contact opnemen in verband met uitvoeren van diensten 

- Informeren over wijzigingen van de diensten en producten 

- Verzenden van nieuwsbrieven 

- Afhandelen van betalingen 

- Uitvoeren van goede diensten (behandelingen) 

 

Datum _______________________________________________  

Naam ________________________________________________ 

 

 

Handtekening _________________________________________  


