Privacy Policy voor bezoekers van
de website van Praktijk 4You
Wipmolen 9, 1444 GZ Purmerend
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van onze website is een belangrijke taak
voor ons. Daarom beschrijven wij in onze privacy policy welke informatie we verzamelen
en hoe we deze informatie gebruiken.
De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Praktijk 4You
bezoekt.
Praktijk 4You zal uw gegevens uitsluitend gebruiken indien dit nodig is voor de
communicatie met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken sluiten wij, alleen wanneer dit nodig of vereist is, een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wanneer een verwerkersovereenkomst niet nodig of
vereist is bij bedrijven waarmee wij samenwerken, verwijzen wij naar het privacybeleid van
deze bedrijven.
Bedrijven waar wij mee samenwerken voor communicatie met u zijn:
-Roundcube; e-mail account van de Praktijk 4You mails
-WPinaday; de beheerder van onze website. De contactgegevens van deze beheerder
zijn: Spaarne 55-III, 2011 CE Haarlem, telefoonnummer: 023-5768754
Gegevens van bezoekers
De gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Praktijk 4You worden
permanent bewaard, echter wel anoniem. De gegevens zullen dan ook nooit te herleiden
zijn naar een persoon of een organisatie.
De beheerder van onze website, WPinaday, zorgt voor een goede beveiliging van de
opgeslagen gegevens. Indien u, als bezoeker, vragen heeft over deze Privacy Policy kunt
u terecht bij WPinaday.
Communicatie
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van
een derde partij.
Doeleinden
Praktijk 4You verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-zichtbaarheid/vindbaarheid op de website
-om contact met u te kunnen opnemen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
WpInaday is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de
bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de
website is daarvoor afdoende.

