Privacy verklaring
PreventCare hecht veel waarde aan uw privacy en is verantwoordelijk voor de naleving van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door PreventCare,
Randstad 22-119, 1316 BW te Almere worden verwerkt en verzameld. PreventCare verwerkt
persoonsgegevens uitsluitend op basis van wet- en regelgeving.
Alles wat medewerkers van PreventCare per e-mail en/of telefoon vernemen, behandelen zij
vertrouwelijk. Uw gegevens worden niet aan derden vertrekt zonder uw schriftelijke
toestemming. Medewerkers gaan niet in op verzoeken om derden te bellen, mailen of
schrijven.

Doeleinden van verwerking
PreventCare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•

Contact met u op te kunnen nemen indien nodig om de opdracht uit te kunnen voeren

•

Voor het aanbieden van onze diensten op verzoek van u, uw zorgverlener, werkgever
of school

Persoonsgegevens die wij verwerken
•

Voor en achternaam

•

Geslacht

•

Geboortedatum

•

Adresgegevens

•

Telefoonnummer

•

E-mail adres

•

Bankrekeninggegevens ten behoeve van facturatie

Bijzondere persoonsgegevens
•

Medische gegevens die betrekking hebben op het uitvoeren van de opdracht

•

Burgerservice (BSN)

•

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Bescherming van uw gegevens
PreventCare heeft redelijke en passende organisatorische en technische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik,
ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking of vernietiging.

Website
•

PreventCare verzamelt via Google Analytics anonieme gebruiker gegevens ter
verbetering van de website

•

Het laatste octet van het IP-adres heeft PreventCare gemaskeerd

•

De optie ‘gegevens delen’ is door PreventCare uitgezet

•

PreventCare maakt verder geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie
met de Google Analytics - cookies

Inzage , correctie, verwijdering of gegevensoverdracht
U heeft het recht te vragen welke persoonsgegevens wij verwerken, uw persoonsgegevens
te laten corrigeren of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u
is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U
kunt dan een e-mail sturen naar info@preventcare.nl. Het intrekking van uw toestemming
heeft geen invloed op verwerkingen die reeds eerder hebben plaatsgevonden.
Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt,
verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk
verzoek niet mogelijk om uw gegevens te wijzigen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
PreventCare bewaart persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor het uitvoeren van de
dienst(en), tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

Aanpassen privacy statement
PreventCare behoudt het recht voor deze privacy statement aan te passen zonder
voorafgaande kennisgeving. Het is daarom raadzaam de website regelmatig te raadplegen.
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