PRIVACYVERKLARING Reanimatie Haarlem
Hier vind u de privacyverklaring (AVG) van Reanimatie Haarlem. Hierin wordt
omschreven hoe er om wordt gegaan met uw persoonlijke gegevens die worden
verzameld door Reanimatie Haarlem.
Inleiding
U leest de privacyverklaring van Reanimatie Haarlem. Als u de website bezoekt of u aanmeld voor een
cursus, worden er bepaalde gegevens van u door Reanimatie Haarlem verzameld. Het is daarom goed
dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.
Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door
Reanimatie Haarlem, neem dan gerust contact op!
Reanimatie Haarlem
KvK 34239347
Postadres: S. Abrahamsestraat 36 4194RE Meteren
Mail: info@reanimatiehaarlem.nl
Contactpersoon m.b.t. privacygegevens: Catharina Leeuwerke
Doel gegevensverzameling en persoonsgegevens
Reanimatie Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij het inschrijven voor een cursus.
Het gaat om de volgende gegevens: voorletters en naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en
e-mail.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Reanimatie Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
de persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden
Reanimatie Haarlem verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Reanimatie Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Beveiliging van gegevens
Uw bezoek aan de website is beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met
de website van Reanimatie Haarlem privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene
slotje voor de URL.
De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen op onze
computersystemen.

Cookies
De website maakt gebruik van Google Analytics. De Google Analytics account is zo ingesteld dat het
voldoet aan de AVG. Daarvoor zijn de volgende maatregelen genomen:
– er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
– de IP-adressen van de website bezoekers worden geanonimiseerd
– verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google
Voor het gebruik van Google Analytics worden er zogenaamde functionele cookies op uw computer
geplaatst. Daarvoor is een cookie banner (gelukkig) niet verplicht.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reanimatie Haarlem en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
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 info@reanimatiehaarlem.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Op deze kopie moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. (Dit ter bescherming van uw privacy).
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Reanimatie Haarlem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018

