
Privacyverklaring Feet in Motion 
2x2 Mobilisatie-training 

 
Bij Feet in Motion vinden wij het vanzelfsprekend om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Daarom 
hebben wij (op basis van de AVG, de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens) een 
privacyverklaring opgesteld, waarmee wij jou willen informeren over de wijze waarop wij omgaan met 
jouw persoonlijke gegevens. 

Welke gegevens verwerken wij? 

Met de 2x2-trainig is het noodzakelijk om enkele gegevens van jou te verzamelen. 

• Voor de stroomlijning van de communicatie maken wij vaak gebruik van MailBlue. Hiervoor wordt 
jou eenmalig gevraagd om je emailadres en je voornaam. 

De plichten van de praktijk 

Feet in Motion is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in 
de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

• Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 
o Email-communicatie 

• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
• Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit 

gebeurt door een link op het aanmeldformulier op onze website. 
• Alle medewerkers binnen Feet in Motion hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met 

je persoonsgegevens. 
• Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

De gegevens in MailBlue worden maximaal 2 jaar gewaard, je kunt altijd zelf tussentijds afmelden. 

Jouw rechten als betrokkene 

Je hebt de volgende rechten: 

• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden. 
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor 

niet wordt geschaad). 
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw gegevens te vragen.  
• Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden 

• De medewerkers van Feet in Motion hebben de verplichting vertrouwelijk met je 
persoonsgegevens om te gaan.  

• Na aanmelding voor de mailing, worden jouw emailadres en voornaam bewaard op de server van 
Mailblue. Deze gegevens zullen nooit verstrekt worden aan derden. 



Op welke wijze beveiligen wij jouw persoonsgegevens?  

• Wij hebben o.a. de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen: 
o Met de samenwerkingspartij die toegang heeft tot jouw gegevens (Mailblue) hebben wij 

een overeenkomst, waarin zij geheimhouding verklaren. 
• Feet in Motion neemt de bescherming van je gegevens uiterst serieus. Als je toch de indruk hebt 

dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact 
op. 

o Via email: vraag@feetinmotion.nl 
o Middels een schrijven naar: 

Feet in Motion, t.a.v. Saskia de Waal 
Fossa Iberica 1 
3995XH Houten 

  

  

 


