Privacyverklaring Website
Bij Heuvelrug GEZond, hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de
website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal
kernwaarden.
• Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij
persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
• Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van
persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de
goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.
• Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven
persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na
uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
• Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan
andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of
wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
• Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze
opdracht persoonsgegevens verwerken.
• Wij respecteren uw wettelijke rechten: Op basis van de wet heeft u
verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen
en uw recht op privacy respecteren en beschermen.
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Afhankelijk van de door ons via de website aangeboden diensten kunnen de
persoonsgegevens die u via onze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de
onderstaande doelen.
• Inschrijven en afspraak maken: Indien u zich via onze website bij ons
inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het
betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van
uw inschrijving en het maken van een afspraak.
• Contactformulier: Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het
contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in
te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden
uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen en om onze dienstverlening te
verbeteren.
• Nieuwsbrief: Indien u ons toestemming geeft voor het versturen van een
nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan u te
versturen. Een eerder gegeven toestemming kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld
door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke commerciële mailing is
opgenomen.
• Verbeteren van onze dienstverlening: Uw gegevens kunnen wij gebruiken
voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u
de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft
gegeven.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden
verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van
de wet mogen of moeten doen.
Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor
de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de
volgende grondslagen:
• Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het
aanbieden van onze dienstverlening,

•

•

•

(Uitdrukkelijke) toestemming: voor de doeleinden die gericht zijn op het
verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze
website, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief, of het
verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw (uitdrukkelijke)
toestemming voor hebben verkregen;
Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd
belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval
als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die
geen of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer;
Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken
van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kunnen wij
een wettelijke grondslag hebben. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht bepaalde
gegevens te bewaren van de bestelling die u in onze webshop heeft geplaatst.

