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Privacyverklaring Ortho Consult
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Ortho Consult kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ortho Consult, en/of omdat u deze
zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ortho Consult verstrekt. Ortho Consult kan de volgende persoonsgegevens
verwerken:
- Uw voor- en achternaam - uw adresgegevens - uw telefoonnummer - uw e-mailadres - uw geboortedatum- uw IP-adres
WAAROM ORTHO CONSULT GEGEVENS NODIG HEEFT
Ortho Consult verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u
schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Ortho Consult uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van
opdracht, doorgaans bestaande uit te volgen of gevolgde training / opleiding.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@orthoconsult.nl. Ortho Consult zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEWAARTERMIJN EN VERWERKING GEGEVENS
De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken.
DELEN MET ANDEREN
Ortho Consult verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
GOOGLE ANALYTICS
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.
WEBSHOP
Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens
uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
BEVEILIGEN
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Ortho Consult neemt de
bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u www.orthoconsult.nl bezoekt, u inschrijft voor een training of een bestelling plaatst, wordt gebruik gemaakt van één van de veiligste technieken; de Secure Sockets Layer (authenticatie).
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over
de beveiliging van door Ortho Consult verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ortho Consult op via info@orthoconsult.nl.
www.orthoconsult.nl is een website van Ortho Consult. Ortho Consult is als volgt te bereiken:
Postadres: Koningshof 8, 5688 GD Oirschot
Vestigingsadres: Koningshof 8, 5688 GD Oirschot
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17253539
Telefoon: 0499-841619
E-mailadres: info@orthoconsult.nl

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant.
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GEBRUIK VAN COOKIES?
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje met informatie over het bezoek aan deze site dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst.
Veel sites maken gebruik van cookies. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of instellen dat na
iedere sessie cookies worden verwijderd.
Waarom gebruiken wij cookies?
Wij plaatsen deze bestandjes zodat we de vormgeving en inhoud van onze site af kunnen stemmen op de wensen van de bezoeker. Ook is
het door deze cookies mogelijk snel en eenvoudig artikelen van deze website te delen, video’s te tonen op de site en bezoekers te informeren als er nieuwe artikelen zijn.
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.
Analytische cookies Google
Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies
worden niet gedeeld met andere partijen.
Doel en grondslag gegevensverwerking Google
Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats
op basis van een gerechtvaardigd belang.
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