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Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is
Praktijk Gewoon Uniek, gevestigd aan de Ampèrestraat 9, 1817 DE Alkmaar, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 80321933
Persoonsgegevens
Praktijk Gewoon Uniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Praktijk Gewoon Uniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verslaglegging
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk Gewoon Uniek werkt met kinderen jonger dan 16 jaar. Persoonsgegevens van kinderen
jonger dan 16 jaar worden alleen met toestemming van ouder(s) of voogd verwerkt.
Bewaartermijnen
Praktijk Gewoon Uniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Indien de dienstverlening de uitvoering van een intelligentieonderzoek betreft, worden de
persoonsgegevens die het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld,
waaronder contactgegevens en onderzoeksbevindingen, voor de wettelijk bepaalde periode van 20
jaar bewaard tenzij u eerder aangeeft dat de gegevens vernietigd dienen te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet met andere partijen gedeeld, tenzij daar een
administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Gewoon Uniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. 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.
Beveiliging
Praktijk Gewoon Uniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien er bijvoorbeeld vanwege diefstal, inbraak of brand
een risico is geweest dat informatie onbedoeld bij derden terecht is gekomen, zal Praktijk Gewoon
Uniek dit ‘datalek’ binnen 72 uur melden bij https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Rechten betrokkenen
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 Praktijk Gewoon Uniek 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
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@praktijkgewoonuniek.nl.
Wijzigingen
Praktijk Gewoon Uniek heeft het recht om dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
Contactgegevens Praktijk Gewoon Uniek
Adres: Ampèrestraat 9, 1817 DE Alkmaar
Telefoonnummer: +31 645663236
Website: https://www.praktijkgewoonuniek.nl

