
Privacyverklaring 

Privacy Policy 

 

MRELY V.O.F. - M-Rely Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo, gevestigd 
aan Kaldenkerkerweg 56; 5915 AD Venlo is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Behalve de AVG, 
zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de 
beroepscode van de beroepsvereniging NVST en van het Register 
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing. 

 

Contactgegevens: 

 

Ela Fica 

 

M-Rely Gezondheid en Sport contact gegevens: 
Bezoekadres (Centrum Lebe Vital): 
Kaldenkerkerweg 56; 
5915 AD Venlo 
K.v.K: 12065727 
  
Tel:   +31.(0)6-34502404 
Fax:   +31.(0)84.8385923 
E-mail:  info@bowentherapie.net 
Web:  www.bowentherapie.net 

 
  
Vereiste persoonsgegevens 

Het is vereist dat Ela Fica als behandelend therapeut een dossier over de cliënt 

aanmaakt. Dit is nodig voor een goede behandeling. Het is ook een plicht die door 

WGBO opgelegd wordt. In het cliëntendossier zullen een aantal persoonlijke  

gegevens zijn: gegevens over de gezondheidstoestand, de uitgevoerde 

behandelingen en onderzoeken opgenomen worden. 

Ela Fica verwerkt deze gegevens omdat de cliënt door haar behandelt wordt. De 

gegeven woorden door de cliënt zelf aan Bowen Therapie Venlo verstrekt. Indien 

nodig voor een goede behandeling zal MRELY V.O.F. - M-Rely Gezondheid en 

Sport Bowen Therapie Venlo bij de huisarts en andere hulpverleners gegevens 

opvragen, natuurlijk met nadrukkelijke toestemming van de cliënt. 

Ela Fica zal zorgvuldig met alle persoonlijke en medische gegevens omgaan, om  de 

privacy van de cliënten te waarborgen. 

Ela Fica is als therapeut de enige die toegang heeft tot de gegevens van het dossier; 

zij heeft een beroepsgeheim, een wettelijke geheimhoudingsplicht. 
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Onbevoegden zullen geen toegang hebben tot persoonsgegevens. Deze gegevens 

worden beveiligd digitaal opgeslagen. 

De persoonsgegevens die  MRELY V.O.F. - M-Rely Gezondheid en Sport Bowen 

Therapie Venlo verwerkt zijn: 

Voor en achternaam 
Adresgegevens 
Telefoonnummer 
Geboortedatum 
E-mailadres 
 

Overige relevante persoonsgegevens die de cliënt zelf actief telefonisch, mondeling 

of in (online) correspondentie verstrekt of die met toestemming van de cliënt verstrekt 

worden door derden. 

 

Doel van verwerking van persoonsgegevens 

 

M-Rely Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo verwerkt persoonsgegevens 

van haar cliënten voor de volgende doelen: 

Om cliënten te kunnen bellen of e-mailen indien nodig in verband met afspraken of 

behandelingstraject van de klant.  

Als Ela Fica naar het huis van de client moet komen als die niet in staat is om naar 

de praktijk te komen. 

Om de huisarts te informeren: dit alleen na uitdrukkelijke  toestemming en overleg 

met de cliënt. 

Voor de facturatie en administratie; de cliënt geeft vaak een gespecialiseerde 

zorgnota nodig zodat hij die declareren bij de zorgverzekeraar. Alle gegevens die de 

zorgverlener nodig heeft zullen vermeld worden. Dit zijn naam, adres en woonplaats, 

geboortedatum, datum van behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, 

de kosten van het consult en het zorgverzekeringsnummer. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

 

M-Rely Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo bewaart de 

persoonsgegevens van cliënten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

M-Rely Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo hanteert de volgende 

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 



Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst worden de 

gegevens in het cliëntendossier 20 jaar bewaard. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

M-Rely Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo verstrekt uitsluitend 

persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de 

overeenkomst met cliënten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Op de website van M-Rely Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo zijn 

alleen cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten 

functioneren. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Cliënten kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van hun persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van 

toestemming of bezwaar op de verwerking van hun persoonsgegevens sturen naar 

info@bowentherapie.net 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

 

M-Rely Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo werkt met een beveiligd 

digitaal cliëntendossier. Er wordt regelmatig een back-up van cliëntenbestanden en 

wordt steeds de laatste versie-update van de software geüpdatet. Zo zorgt M-Rely 

Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo ervoor dat haar software optimaal 

beveiligd is. 

Met haar boekhouder en computer e/o website beheerder heeft M-Rely Gezondheid 

en Sport Bowen Therapie Venlo verwerkersovereenkomsten afgesloten. M-Rely 

Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo begrijpt wanneer een datalek gemeld 

moet worden en zal daarnaar handelen. In de verwerkersovereenkomsten met haar 

leveranciers heeft M-Rely Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo 

afgesproken dat zij haar tijdig informeren als er een datalek is geweest. 

M-Rely Gezondheid en Sport Bowen Therapie Venlo is zeer zorg volding omgaan 

met de persoonsgegevens en neemt alle maat regeling die nodig zijn passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking. Als cliënten misbruikt vermoeden of als idee hebben dat die 

gegevens niet goed beveiligd zijn dan kunnen dan contact opnemen via de 

info@bowentherapie.net. 
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Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-9-2021. 

Contact: 

Ela Fica 

M-Rely Gezondheid en Sport contact gegevens: 
Bezoekadres (Centrum Lebe Vital): 
Kaldenkerkerweg 56; 
5915 AD Venlo 
K.v.K: 12065727 
  
Tel:   +31.(0)6-34502404 
Fax:   +31.(0)84.8385923 
E-mail:  info@bowentherapie.net 
Web:  www.bowentherapie.net 
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