Privacy Verklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig
om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Gezondheid Centrum Natuurlijk Anders
www.gezondheidcentrumnatuurlijkanders.nl
Mei 2018

Bescherming Persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Gezondheid Centrum Natuurlijk Anders zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen en/of verstrekken.
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de
Telecommunicatiewet

Over Ons
Gezondheid Centrum Natuurlijk Anders wordt beheerd door Regina Nijenhuis.
Mijn gegevens zijn:

Regina Nijenhuis
Fioringrasstraat 7
1313 LB Almere

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, u
zich heeft aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een
contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor
één van onze producten en/of diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te
vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Dit kunnen
de volgende gegevens zijn:

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Geboortedatum
E-mailadres
Wilt u de Nieuwsbrief van het Centrum ontvangen?
Bank/Giro nr.
Zorg verzekering maatschappij
Polisnummer
Burgerlijke staat
Beroep
Lengte
Gewicht
Bloedgroep
Kinderen:

Naam + Geb.datum

Naam huisarts
Gezondheidscentrum
Adres
Telefoon nr

JA / NEE

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:


Uw voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven.
We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het in te vullen
vragenformulier of d.m.v. uw toestemming bij het eerste consult, of in de nieuwsbrief.



Uw overige persoonlijke gegevens, zoals hierboven benoemd, welke u invult bij het
vragenformulier, worden gebruikt om een factuur te kunnen maken en/of te antwoorden
op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in een EXEL bestand en een FISIEK
dossier. U wordt éénmalig om toestemming gevraagd tijdens het eerste consult om te
voldoen aan de Wet AVG. Deze gegevens, alsmede uw dossier dienen 15 jaar te worden
bewaard.



Uw naam, adres en email adres, worden gebruikt bij het aanvragen van een
bloedonderzoek.

Uw Gegevens bij GezondheidCentrumNatuurlijkAnders
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, en in de toekomst geen e-mail van
ons wilt ontvangen, kun u te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link
onderaan de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen.
Uw e-mailadres wordt meteen uit ons MAILCHIMP bestand verwijderd en zal niet worden
bewaard.
Uw email gegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers
van MAILCHIMP.
Hoofdvestiging: Atlanta, Georgia, Verenigde Staten
Chief Marketing Officer: Tom Klein
CEO: Ben Chestnut
Opgericht: 2001
De servers van MAILCHIMP zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen
dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten.
Meer informatie over het privacy beleid van MAILCHIMP vind je hier.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen,
waaronder opslag van fysieke dossiers in afgesloten ruimtes/dossierkasten, zorgen voor
een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Social Media
Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website
te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share)
buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy
verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan
met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:


Facebook

Links
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te
klikken ga je naar een website buiten GezondheidCentrumNatuurlijkAnders om. Het kan
zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor
naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, zal uw email adres uit
het MAILCHIMP systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder
andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen
bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te
trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze
toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op
basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw
persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u
verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun u ons schriftelijk
verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast hebt u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het
beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw
gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt
ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via
info@gcnatuurlijkanders.nl

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

