Privacyverklaring
Wie ik ben
Mijn naam is Kimi Uegaki en ik ben freelance Shantala baby/kindmassage docent en Shantala massage
beoefenaar in Nederland. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Mijn contactgegevens zijn als volgt: Kalmoeslaan 18, 2381JG
Zoeterwoude, Nederland; E: kimi@nurturingtouch.nl; M: +31-(0)6 14 84 16 63.
Welke persoonsgegevens registreer ik?
Ik registreer je naam, postadres, email adres en telefoonnummer voor factureren en communicatie
doeleinden. M.b.t. een cursus babymassage heb ik de volgende gegevens nodig uit voorzorg: geboortedatum
van je baby en duur van de zwangerschap; mogelijk notenallergie; heup- of hartproblemen; bijzonderheden
tijdens de zwangerschap of bevalling. M.b.t. kindermassage registreer ik de leeftijd van het kind, notenallergie,
gezondheidsproblemen en leer- of gedragsproblemen. M.b.t. Shantala ontspanningsmassage registreer ik de
leeftijd van de cliënt, medische geschiedenis en huidige gezondheid.
Hoe verwerk ik je persoonsgegevens?
Ik maak geen gebruik van je persoonsgegevens voor marketing doeleinden. Ik verzamel en bewaar je
persoonsgegevens om de volgende taken uit te voeren:
• om te reageren op vragen en inschrijvingen
• om te zorgen dat je baby van geschikt leeftijd is
• om rekeningen te kunnen houden met bijzonderheden
• om herinneringen te kunnen toesturen
• om een factuur te kunnen toesturen
• om feedback na een cursus te verzamelen
Welke partijen hebben toegang tot je persoonsgegevens?
Voor administratieve doeleinden kunnen derden toegang hebben tot je persoonsgegevens. De derden zijn de
bedrijven die ik gebruik voor mijn website en email hosting, en voor mijn back-up systemen (cloud services). Deze
partijen voldoen allemaal aan de AVG wetgeving.
Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik zal alle persoonsgegevens bij een vraag na 6 maanden verwijderen van mijn computer. Ik verwijder alle e-mails
na 5 jaar. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Nederlandse belastingdienst bewaar ik bij een
cursus of massage sessie je persoonsgegevens 7 jaar.
Hoe zorg ik dat je persoonsgegevens beveiligd zijn?
Ik beschouw jouw persoongegevens vertrouwlijk en ik neem het beschermen ervan serieuze. Ik neem passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Mocht je twijfels hebben of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt te allen tijde contact opnemen om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ik
reageer binnen 30 dagen op je verzoek.
Klachten over verwerking van je persoonsgegevens
Als je bezwaren hebt over de manier waarop ik je persoonsgegevens verwerk, neem dan contact op met mij. Je
mag ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies die ik gebruik
Ik gebruik cookies om verkeer op mijn website te analyseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik
gebruik maken geen inbreuk op je privacy.
Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2020. Ik zal de verklaring zo nodig herevalueren
en bijwerken.

Privacy statement
Who I am
My name is Kimi Uegaki and I work as a freelance Shantala baby/child massage instructor and Shantala massage
practitioner in The Netherlands. I oversee the data related to my baby/child massage courses and Shantala
relaxation massage sessions. My contact information is as follows: Kalmoeslaan 18, 2381JG Zoeterwoude, The
Netherlands; E: kimi@nurturingtouch.nl; M: +31-(0)6 14 84 16 63.
What type of personal data do I register?
Personal data may include your name, mailing address, email address, telephone number for billing and
communication purposes. For baby massage courses, I need to know the date of birth of your baby and
gestation period. As a precaution, I ask about nut allergies, hip or heart problems and any complications during
the pregnancy and delivery. For child massage courses, I register the child’s age, presence of nut allergies, any
health problems or learning/behavioural problems. For Shantala relaxation massage sessions, I document
client’s age, medical history and current health state.
How do I process your personal data?
I do not use your personal data for marketing purposes. I collect and store your personal data ito comply with
legal requirements and in order to conduct the following tasks:
• follow up on inquiries and course registration
• ensure appropriate age of baby for participation
• to be aware of precautions
• send course reminders
• send an invoice for course fees
• follow up after a course
Who else has access to your personal data?
For administrative purposes, the following parties may have access to your personal data: website and email
hosting services, and cloud backup system. These parties are GDPR-compliant.
How long do I keep your personal data?
I will delete all personal data related to inquiries after 6 months, and email communications after 5 years. To
comply with tax obligations, I keep personal data for rendered services (massage course or session) for 7 years.
How I keep your personal data safe?
I am committed to confidentiality and to the protection of your personal data. I take appropriate measures to
prevent misuse, loss, accidental or unauthorised access, disclosure and modification of your personal data. If
you suspect that your data are not sufficiently secure or have been misused, please contact me.
Your data access rights
You may contact me at any time to request a copy, correction or deletion of your personal data. I will take
prompt action within 30 days of receipt of the request.
Your right to lodge a complaint
If you have any concerns about how I process your personal data, please contact me. You may also lodge a
complaint with the supervisory authority in The Netherlands.
Note about cookies
I use cookies to analyse user traffic on my website. Cookies are small data files created by a website and stored
on your computer or mobile device. They cannot identify you.
This Privacy Notice was last updated in August 2020. I will review and update it when necessary.

