PRIVACYVERKLARING voor gebruikers van deze website
Inleiding
In dit Privacy statement geven wij informatie over hoe Praktijk FoRTe omgaat met persoonsgegevens die u
aan ons verstrekt via de website. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Praktijk FoRTe houdt zich aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ons Privacyreglement.
Dit betekent dat wij:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
(Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacystatement)
• verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• de persoonsgegevens die u ons toestuurt niet langer bewaren dan nodig is om tot volledige
beantwoording en afhandeling van uw vraag of verzoek te komen.
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens die wij via onze website ontvangen?
U hebt persoonsgegevens op onze site achtergelaten om:
• de website van Praktijk FoRTe te kunnen bezoeken.
• u aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
• een gratis kennismakingsgesprek aan te vragen.
Wij verwerken deze gegevens met de volgende doelen:
a. Het beveiligen van onze website.
b. Het bijhouden van algemene bezoekgegevens voor statistische analyses van bezoek en klikgedrag en
het optimaliseren van de werking van onze website.*
c. Het verwerken van een aanvraag voor een abonnement en het kunnen verzenden van de
nieuwsbrief.
d. U kunnen uitnodigen voor een gratis kennismakingsgesprek.
* Wij maken gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google
Analytics voor meer informatie.

Voor de bovenstaande doelstellingen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
a. Het beveiligen van onze website:
• Uw IP-adres.
b. Het bijhouden van algemene bezoekgegevens:
• Uw IP-adres;
• Het tijdstip van opvraging;
• Overige gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.
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c. Het verwerken van een aanvraag voor een abonnement en het kunnen verzenden van de
nieuwsbrief:
• Uw voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
• Uw mailadres.
d. U kunnen uitnodigen voor een gratis kennismakingsgesprek:
• Uw voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
• Uw mailadres;
• Uw telefoonnummer;
• Eventuele opmerkingen welke persoonsgegevens bevatten.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u via de website aan ons zendt, verstrekken wij niet aan externe partijen, tenzij dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven alleen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht is.

Bewaartermijnen
Praktijk FoRTe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn voor de meeste persoonsgegevens is
twee jaar na beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen:
• Alleen bevoegde personen kunnen kennisnemen van de via de website verstuurde gegevens;
• Zij hebben een geheimhoudingsverklaring getekend;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij via de website van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Informatie en klachten
Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via het mailadres info@rtpraktijkforte.nl.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de via de website verstrekte persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan kunt u
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
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