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Privacyverklaring Ergotherapie van Dam 
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Ergotherapie van Dam allemaal doen met de 

informatie die we over u te weten komen. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen. Als u 

na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt, neem dan contact met ons op. Voor aanvullende 

informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook terecht op de website van de 

Autoriteit persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl.   

Contactgegevens 
Ergotherapie van Dam 

Hertog Jan II Laan 43 

5482 BG Schijndel 

073-7200123 

ergotherapievandam.nl 

Anne van Dam is de Functionaris Gegevensbescherming van Ergotherapie van Dam. Zij is te bereiken 

via info@ergotherapievandam.nl of via 06-83778296. 

Persoonsgegevens  
Ergotherapie van Dam is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergotherapie van Dam beslist 

welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.  

Ergotherapie van Dam is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming 

met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden 

verwerkt. Wij verwerken persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake 

verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen 

verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.  

Doel van het verwerken van uw persoonsgegevens 
Ergotherapie van Dam verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit 

nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat 

u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Bewaren van persoonsgegevens 
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de 

gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw 

e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ergotherapie van Dam 

bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 

uw gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens 
Alleen als het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting verstrekt Ergotherapie van Dam persoonsgegevens aan derden.  

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://www.ergotherapievandam.nl/
mailto:info@ergotherapievandam.nl
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Beveiliging van persoonsgegevens 
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergotherapie van Dam om passende technische en 

organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige 

verwerking tegen te gaan. Ergotherapie van Dam zorgt ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens 

verzending zijn versleuteld. Daarnaast vindt de verzending van (persoons)gegevens via een 

beveiligde verbinding plaats.  

Ergotherapie van Dam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

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 Ergotherapie van Dam en 

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 

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@ergotherapievandam.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. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Google Analytics  
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De 

aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het 

privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google 

Analytics.  

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten 

over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 

indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens 

Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de 

verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.  
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Cookies 
Ergotherapie van Dam gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet 

of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt 

zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 

browser verwijderen.  

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk 

besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq.  

De content van de website 
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, 

geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten 

functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd 

bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, 

op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de 

technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Ergotherapie van Dam, is ten 

strengste verboden. Indien Ergotherapie van Dam niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, 

kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Klacht indienen 
Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de 

wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u hierover contact met ons 

opnemen. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in 

te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

Aanpassen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De op de website beschikbare 

versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de 

huidige versie vervangt. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

