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Disclaimer en Privacy Policy 
Voor alle activiteiten en diensten van Physioknowledge 

 
DISCLAIMER 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Physioknowledge 
website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd 
onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele 
wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden 
aangebracht. 
 
Het is een bezoeker van de Physioknowledge website niet toegestaan de auteursrechtelijke 
beschermde werken of andere in op deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of 
te verveelvoudigen zonder toestemming van de directie van Physioknowledge (ook niet via eigen 
netwerk). 
 
Wij (Physioknowledge) gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: het statistisch 
analyseren van de bezoeken aan onze site via Google Analytics. Lees hierover meer in onze 
Cookie Policy.  
 
Bij het plaatsen van informatie op de Physioknowledge website is op zorgvuldige wijze getracht 
te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop 
auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die 
meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact 
opnemen met Physioknowledge.  

 
PRIVACY POLICY 
Physioknowledge, gevestigd aan de Huijghenslaan 30 te Arnhem, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Contactpersoon: dr. R. van Cingel 
Adres: Huijghenslaan 30, 6824 JH te Arnhem 
e-mailadres: info@physioknowledge.nl 
Telefoonnummer: 06-52680218 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Physioknowledge verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Adres 
- Geboortedatum 
- Geslacht      
- Telefoonnummer/Mobiel telefoonnummer        
- E-mailadres  
- Lid KNGF: ja/nee 
- Relatienummer KNGF 
- Lid Keurmerk Fysiotherapie: ja/nee  
- BIG nummer 
- Handtekening  
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Physioknowledge verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
-  Jouw inschrijving voor en deelname aan een van onze activiteiten 
- Je te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te  
 kunnen voeren. 
- Om de door jouw gewenste informatie aan je te verstrekken. 
- Het afhandelen van jouw betaling. 
- Physioknowledge verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe  
 verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of  
 accrediterende instanties. 
 
Mailingberichten  
Met regelmaat zenden wij via e-mail nieuwsberichten aan diegenen die zich (in het verleden) 
hebben aangemeld. In deze berichten is een link opgenomen waarmee je je te allen tijde kunt 
afmelden voor verdere mailing(s). Jouw gegevens worden na afmelding direct en uit ons 
mailingbestand verwijderd.  
 
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens  
Bij het indienen van een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens zal Physioknowledge 
dit binnen vier weken uitvoeren. Mits door betrokkene is verzocht om zijn/haar gegevens te 
verwijderen, worden onderstaande bewaartermijnen van persoonsgegevens gehanteerd:  
a.   Voor onbepaalde tijd 

 De persoonsgegevens van deelnemers aan cursussen en masterclasses  
 De persoonsgegevens van docent en allen die op basis van een overeenkomst van opdracht 

of anderszins werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor Physioknowledge 
b.  Tot opzegging van betrokkene zelf 

 Alle overige personen, relaties niet genoemd  
 
Verstrekken aan derden 
Physioknowledge verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Physioknowledge en 
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan 
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou 
of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, 
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je 
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
info@physioknowledge.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, 
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze 
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We 
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Physioknowledge wil je er 
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Physioknowledge neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
info@physioknowledge.nl. 
 
Gebruik van cookies 
Website 
De website van Physioknowledge maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden 
die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een 
sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties 
je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te 
maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je internetbrowser afsluit. Je 
kunt je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt 
geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk 
niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken. 
 
Wijzigingen 
Physioknowledge kan deze privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze 
privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze 
privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-10-2022. 
 
 


