
GDPR voor het online boeken op de website. 

Hieronder vindt u de GDPR van de Simon Fransoo, acupunctuur en massagekliniek, 

vroedvrouwenpraktijk Brugge, vroedvrouw Simon en a LIFE-huis. Met als vestiging 

Oostmeers 42, 8000 Brugge en praktijk in de Jonckheer Paul Coppietersdreef  7, 8200 

Brugge. En als ondernemer nummer: 0658961382 en als RIZIV nummers: 4-09374-63-003 

(als vroedvrouw) en 4-19804-09-402 (als verpleegkundige) en ingeschreven bij de BAF 

(Belgian Acupuncture Fedration) als Aspirant-lid. 

• De gegevens die u hier opgeeft via de website, zullen gebruikt worden binnen een 

professionele omgeving en zullen met de nodige ethische code behandeld worden. Elk 

misbruik van vertrouwen wordt gesanctioneerd. 

o Door het ondertekenen van de GDPR bent u akkoord dat wij uw gegeven 

online bewaren op wix.com, digitaal in de dropbox en op papier in de praktijk. 

▪ De firma WIX houd u persoonsgegevens bij, wij zijn voor de veiligheid 

van deze gegevens volledig afhankelijk van WIX. 

▪ Elke medewerker binnen de hierboven vernoemde praktijken heeft 

steeds toegang tot al deze gegevens. Elke medisch geschoolde, 

therapeut en administratieve medewerker kan steeds aan al deze 

gegevens als ook aan u medische dossier. 

▪ Onder medewerker wordt verstaan elke zelfstandige 

aangesloten aan één of meerdere van de boven aan vermelde 

praktijken, elke werknemer en iedereen die werkt voor de één of 

meerdere van de boven aan vermelde praktijken. 

▪ Wanneer u niet akkoord bent dat wij u persoonsgegevens bijhouden is 

het voor ons onmogelijk om te contacteren en te laten deelnemen aan 

activiteiten. 

o U bent steeds zelf verantwoordelijk om alle wijzigingen van persoonsgegevens 

door te geven aan ons. 

o U staat toe dat wij steeds mails en brieven kunnen. 

• U bent er van op de hoogte dat we steeds alle persoonsgegevens kunnen doorgeven 

aan alle leden die vermeld staan op www.life-huis.com/team. 

• U bent er van op de hoogte dat we steeds alle persoonsgegevens kunnen doorgeven 

aan de sprekers op het evenement en medeorganisatoren. Dit enkel wat zij nodig 

hebben om het evenement te kunnen laten doorgaan, voor te bereiden en te 

organiseren. 

• Bij elke briefwisseling staat steeds een logo van onze praktijk op de omslag. 

• Wij gaan ervan uit dat alle cliënte akkoord zijn met de GDPR. 

o Voor klanten die via de website geboekt hebben: 

▪ Gaan we ervan uit dat door het aanvinken van het knopje “GDPR” u de 

GDPR hebt doornomen en akkoord bent met de GDPR 

▪ De GDPR van de dag van de boeking is steeds de voorwaarden 

waarmee u akkoord bent. 

• U bent akkoord dat u gegevens kunnen gebruikt worden voor onderzoek en casus 

besprekingen. 

• Bij betwisting is steeds de rechtbank van Brugge bevoegd. 
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