
Privacyverklaring Praktijk Luminus 
 

Waarom deze verklaring 
Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens volgens 
de AGV. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat 
verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk 
toegankelijk te zijn. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld 
 
Wie is Praktijk Luminus 
Praktijk Luminus is van Sarah Lampe-Borgonjen en is gevestigd aan de Frankenlaan 16, 7312TE 
Apeldoorn en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. Prakrijk Luminus is ingeschreven bij de KVK onder nummer 
86242180. 
 
Welke Persoonsgegevens verwerkt Praktijk Luminus  
Praktijk Luminus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die 
wij verwerken: 

 Voor- en achternaam 

 Adres 

 Woonplaats 

 Geboortedatum 

 BSN 

 Gegevens huisarts of behandelaar 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Bedrijfsnaam 

 Bedrijfsadresgegevens 

 IP-adres 

 Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

 Browser-fingerprint 

 KvK nummer (opdrachtgevers) 

 Contactgeschiedenis 

 Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze 
website, in correspondentie en telefonisch. 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

 Gezondheid 

 Foto’s 

 Godsdienst of levensovertuiging 
 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en daarom raden wij ouders dan ook aan betrokken te 
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 
met ons op via sarah@praktijkluminus.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 



Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Praktijk Luminus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen 

 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 

 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 Om goederen en diensten bij u af te leveren 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Praktijk Luminus bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De bewaartermijn 
is deels afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van 
eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact 
opnemen met sarah@praktijkluminus.nl. 
 
Worden je gegevens met derden gedeeld? 
Praktijk Luminus kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 
 

Wat gebeurt er terwijl je surft? 
Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken 
en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene 
bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer. 
Wij zullen geen cookies gebruiken die jou als persoon kunnen volgen. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 
uw browser verwijderen. 

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? 
Neem contact met ons op en wij maken het voor je in orde, uiterlijk binnen vijf 
werkdagen. Kanttekening daarbij zijn de eerdergenoemde verplichte 
administratie die wij moet bewaren voor de belastingdienst. Mocht je er 
aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je 
persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Praktijk Luminus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met sarah@prakrijkluminus.nl. 


