Privacy verklaring PraktijkSOS

PraktijkSOS, gevestigd aan Spinding 13, 5431 SN Cuijk, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Websites: www.praktijksos.nl
Adres: Spinding 13, 5431 SN Cuijk
KvK-nummer: 73261009
Functionaris Gegevensbescherming van PraktijkSOS
Sosiela Baidjnath, is te bereiken via sosiela@praktijksos.nl of 06 29173895.
Persoonsgegevens die wij verwerken
PraktijkSOS verwerkt je persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt
doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan
ons verstrekt. Let wel, PraktijkSOS is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid
van andere websites en bronnen.
Gegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
PraktijkSOS verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je kunnen te bellen en/of e-mailen naar aanleiding van het door ons ontvangen
contactformulier.
– Het uitvoeren van onze diensten.
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– PraktijkSOS analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.
– PraktijkSOS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
PraktijkSOS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PraktijkSOS) tussen zit.
PraktijkSOS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Google analytics; ten behoeve van e-mailmarketing, privacy verklaring vind je hier.

– Jortt; ten behoeve van de facturatie, privacy verklaring vind je hier.
– ActiveCampaign, ten behoeve van e-mailmarketing, privacyverklaring vind je hier.
– Webinargeek, ten behoeve van e-mailmarketing, privacy verklaring vind je hier.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
PraktijkSOS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer jij je
uitschrijft voor een onze e-mails worden jouw persoonsgegevens binnen veertien
dagen verwijderd.
Zoals wettelijk verplicht bewaren wij de jouw gegevens in het boekhoud en CRMsysteem tenminste zeven jaar. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen
van deze verplichting door ons verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
PraktijkSOS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
PraktijkSOS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, Google analytics of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PraktijkSOS gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in
de browser van je computer, tablet of smartphone.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen
we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Google Analytics anonimiseert deze informatie zo
goed mogelijk. Privacy verklaring Google Analitycs.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze
cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijnhet-en-wat-doe-ik-ermee/
-Beste groet,

Sosiela Baidjnath
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