Privacy beleid Praktijk Opkikker
Praktijk Opkikker hecht veel waarde aan de bescherming bescherming
van de privacy van alle personen waarvan de gegevens worden
verwerkt. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel
waarvoor ze zijn verstrekt. Daarbij wordt aan de eisen uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehouden.
Onderstaand geef ik inzage in de door Praktijk Opkikker verwerkte
persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze
gegevens.

Contactgegevens:
Website:

Praktijkopkikker.nl

Adres:

Morgenster 63; 7443 LC Nijverdal

E-mail:

praktijkopkikker@outlook.com

Content van de website:
Ondanks het feit dat deze website met de grootst mogelijke zorg is opgebouwd en onderhouden,
kan de webmaster, noch Praktijk Opkikker aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheden en of
onvolkomenheden betreffende de inhoud van deze website. Aan eventuele typefouten kunnen geen
rechten worden ontleend.
Op deze website berust copyright op zowel tekst en foto’s. Niets van deze website mag zonder
schriftelijke toestemming van de webmaster gebruikt worden.
Indien teksten of foto’s van derden zijn, staat dit vermeld en voor eventueel gebruik hiervan zal
toestemming gevraagd moeten worden aan deze derden.

Verantwoordelijkheden website
Praktijk Opkikker is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen
verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw
gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf
verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. Praktijk Opkikker is
niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd en niet verantwoordelijk
voor enige schade die u zelf oploopt.

Cookiebeleid
Praktijk Opkikker gebruikt cookies voor de optimalisatie van de online omgeving van de website.
Hierbij wordt gedacht aan uw privacy. Alleen technische, functionele en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy worden gebruikt. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische

werking van de website en uw gebruiksgemak. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.
De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen
bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies mij in staat om het gebruik van onze website bij te
houden. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen. Daarnaast is het ook
mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Het is echter
mogelijk dat het gebruiksgemak van de website daardoor sterk afneemt.

Verwerking persoonsgegevens:
Praktijk Opkikker verwerkt persoonsgegevens, doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij gebruiken om onze diensten aan te bieden
of om onze verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld richting de Belastingdienst zijn:
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP -adres

Minderjarigen:
Praktijk Opkikker heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd
worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Als wordt geconstateerd dat een persoon jonger is dan 16
jaar, dan worden deze persoonsgegevens verwijderd. Mocht u aanwijzingen hebben dat een
persoon waarvan Praktijk Opkikker de gegevens heeft verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft
bereikt, neem dan contact met mij op via praktijkopkikker@outlook.com, zodat de betreffende
gegevens kunnen worden verwijderd.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Praktijk Opkikker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van persoonsgegevens
Praktijk Opkikker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via praktijkopkikker@outlook.com

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Opkikker verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u
ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Praktijk Opkikker kan u
vragen om u te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken. Indien
Praktijk Opkikker uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Opkikker maakt geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming aan de hand van
persoonsgegevens op een manier die rechtsgevolgen voor de betrokken personen kan hebben.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover
direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Carla Mannessen
Praktijk Opkikker
Morgenster 63
7443 LC Nijverdal
Praktijkopkikker@outlook.com
www.praktijkopkikker.nl
KVK: 83018638
BTW: NL003763953B97

