Algemene Verordening Gegevensbescherming InZijn

1. WANNEER IS DEZE PRIVACY-VERKLARING VAN TOEPASSING?
Deze privacy-verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die www.inzijn.eu
van u verwerkt in het kader van de dienstverlening van de praktijk.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is InZijn.
Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77584767.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
a. naam
b. e-mailadres
c. telefoonnummer
d. straat en huisnummer
e. postcode
f. woonplaats

4. VOOR WELK DOEL GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?
InZijn verwerkt uw gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Wij gebruiken deze gegevens tevens voor het versturen van een factuur en om met u te communiceren.
Uw gegevens worden NIET gebruikt voor het doen van onderzoek of het uitvoeren van analyses.

5. GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN
Wij verstrekken persoonsgegevens NIET aan derden, tenzij
a. wij moeten voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel
b. een klant de betalingsverplichting (na herinneringen onzerzijds) niet nakomt

6. HOE LANG BEWAART InZijn UW GEGEVENS?
Hoe lang gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van deze gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen. Nooit langer dan wettelijk is toegestaan.
Wij zijn verplicht facturen te bewaren. Op de facturen in ons archief staan enkel uw naam en adresgegevens.

7. RECHTEN ALS BETROKKENEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
U heeft te allen tijde:
a. recht op inzage: het recht om uw persoonsgegevens in te zien
b. recht op rectificatie: het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen
c. recht op gegevenswissing (vergetelheid): het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen,
binnen de grenzen van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde gegevens te bewaren
Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) op het moment dat u vindt dat wij onrechtmatig gegevens van u verwerken.
Wij stellen het op prijs als u in dat geval eerst contact met ons opneemt om te zien of we uw klacht samen kunnen oplossen.

8. INFORMATIEBEVEILIGING
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze klanten te beschermen tegen
onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens.	
  

