Privacyverklaring
Uw privacy is voor Ergotherapie Nederland van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens en
zijn daarmee de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in
overeenstemming met de AVG op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en hebben in deze privacyverklaring voor u
uiteengezet welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met deze gegevens omgaan en
wat uw rechten zijn.
Wij verwerken alleen gegevens indien dat nodig is voor de uitvoering van onze taken. In
onderstaande tabel kunt u per doel zien welke gegevens worden verwerkt; wat de wettelijke
grondslag is voor deze verwerking; hoelang gegevens worden bewaard; en, voor zover van
toepassing, met wie Ergotherapie Nederland deze gegevens deelt.
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* Het langste bewaartermijn wordt aangehouden, in situaties waarbij meerdere doelen van
toepassing zijn voor u.
Wij delen persoonsgegevens niet met andere derden dan hierboven aangegeven tenzij wij hiertoe
genoodzaakt zijn op grond van een wettelijke verplichting.
Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst)
om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren en om onze dienstverlening te
verbeteren. Wij maken van twee soorten cookies gebruik, zogenaamde functionele cookies en
analytische cookies.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Zonder deze
cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. We kunnen met deze cookies
bijvoorbeeld uw inloggegevens bewaren en de aankopen in uw winkelwagen. Ook gebruiken we deze
cookies om ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft te geven als u op onze
website bent.
Analytische cookies
Met behulp van analytische cookies verzamelen wij (geanonimiseerd) gegevens en statistieken om te
begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we onze website en onze dienstverlening
kunnen verbeteren. Dit doen wij met behulp van Google Analytics. Hiermee worden op onze website
(geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Wij maken gebruik van Google
Analytics op een privacy-vriendelijke manier, volgens de adviezen van de Autoriteit
Persoonsgegevens, namelijk:

•
•
•
•

met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten;
uw IP-adres wordt gemaskeerd;
het delen van gegevens (met derden) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies

Voor het plaatsen van functionele cookies en voor een gebruik van analytische cookies zoals
hierboven beschreven, is het vragen van toestemming niet zinvol en derhalve ook niet verplicht.
Daarom verschijnt er geen cookiebanner bij bezoek van de website.
Social media
Onze uitnodigingen, nieuwsbrieven en website bevatten buttons om informatie te kunnen delen via
social media, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Als u op deze button klikt wordt u direct
doorgeleid naar de betreffende website. EN plaatst hierbij geen cookies, maar mogelijk deze derde
partijen via hun website wel. Daar hebben wij geen invloed op. Het gebruik van deze social media
diensten is op uw eigen risico. Wij adviseren de privacyverklaring van de derde partij te raadplegen
als u wilt weten hoe deze derde partij met persoonsgegevens omgaat.
Beveiliging persoonsgegevens
Ergotherapie Nederland treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen
verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen
de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.
Uw privacyrechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer wij
uw toestemming voor een gegevensverwerking hebben gevraagd, hebt u te alle tijden het recht uw
toestemming in te trekken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Ergotherapie Nederland. Daarnaast heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens van u die wij digitaal verwerken door te sturen naar een andere organisatie. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar en@ergotherapie.nl.
Wijziging van het privacybeleid
Om het privacybeleid actueel te houden, kan Ergotherapie Nederland haar beleid aanpassen. Deze
verklaring op de website geeft altijd het actuele beleid weer. Bij beleidswijzigingen zal deze
privacyverklaring worden aangepast.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, horen wij graag. U vindt onze
contactgegevens op de website onder de button ‘contact’.

Voor het laatst gewijzigd op 24-5-2019.

