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Privacyverklaring Aktief in welzijn
Aktief in welzijn is gevestigd aan de Botdrager 4, 3641 LA te Mijdrecht
Aktief in welzijn gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Aktief in welzijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u of uw wettelijke
vertegenwoordiger deze gegevens aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Algemene persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum etc.
Contact gegevens van u of uw wettelijke vertegenwoordiger.
Alle overige gegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste verlening van de diensten, zoals BSN en verzekeringsgegevens.
Aktief in welzijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om contact met u op te kunnen nemen, telefonisch, per mail of per post en om u te kunnen bezoeken om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren.
Indien van toepassing: om overeenkomsten en declaraties te kunnen indienen bij derden, zoals bij SVB, gemeenten,
zorgkantoren en zorgverzekeraars.
Bewaartermijn persoonsgegevens:
Aktief in welzijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de dienstverlening of zoveel langer als
wettelijk verplicht is.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Aktief in welzijn verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de
dienstverlening of indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
Cookies of andere technieken:
Wij gebuiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies.
Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS.
Wij hebben een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten.
Wij hebben ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te verbergen zodat de gegevens anoniem zijn.
Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld.
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten samen met de Google Analytics cookies.
Google Analytics bewaart uw gegevens die zijn gekoppeld aan cookies 26 maanden.
Indien u niet wilt dat cookies van uw geanonimiseerd bezoekgedrag worden vastgelegd kunt u een plug-in installeren in uw
webbrowser. Een overzicht van opt-out plug-ins voor diverse browsers kunt u vinden op
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
“Google”. Google Analytics maakt gebruik van tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, de zogeheten
cookies, om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme
informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers. Deze
servers staan in Nederland (Groningen) en in de VS. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website
wordt gebruikt. Er worden overzichten over de website-activiteit voor de eigenaar van deze website gemaakt. Google mag
de verkregen informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Overige meettechnieken
Aktief in welzijn gebruikt verder geen andere cookies of meettechnieken.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren als deze onjuist zijn.
Daarnaast is er het recht te verzoeken persoonsgegevens te laten verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van
gegevens.
Om gegevens in te kunnen zien neemt u contact op met caroline@aktiefinwelzijn.nl
Houdt u rekening met de wettelijke bewaartermijn.
Hoe wij u persoonsgegevens beveiligen:
Aktief in welzijn neemt de bescherming van uw persoonsgegevens 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 persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met caroline@aktiefinwelzijn.nl
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