Privacyverklaring Dashboard Duurzame Ontwikkeling 2020
Dashboard Duurzame Ontwikkeling is een dienst van Psychopraktisch.
Naam onderneming: Psychopraktisch
Adres: De Huininkmaat 2, 7101 JJ Winterswijk
E-mailadres: info@psychopraktisch.nl
Telefoonnummer: (06) 24350101
KvK: 09195642
Introductie
Uw privacy is heel belangrijk voor ons. We zijn toegewijd om alle persoonsgegevens die u ons
verstrekt te beschermen en we voldoen aan alle relevante gegevensbeschermingswetgeving.
Dit betekent dat:
We verantwoordelijkheid nemen voor de informatie die we over u hebben
We uw privacy te allen tijde zullen beschermen
We uw persoonsgegevens nooit zullen verkopen
Deze privacyverklaring is specifiek van toepassing voor de dienst Dashboard Duurzame Ontwikkeling.
Hiernaast heeft Psychopraktisch een algemeen geldende privacyverklaring.
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Hoe dien je in te loggen?
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Waarom worden je gegevens bewaard?
Hoe worden je gegevens beveiligd?
Hoe kun je je rechten uitoefenen?
Cookiebeleid
Welke cookies gebruiken we?
Uitschrijven en beheren cookies
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1. Indien je bent uitgenodigd voor deelname Dashboard Duurzame Ontwikkeling
Privacyverklaring
Je werkgever heeft Psychopraktisch, de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren onder de
naam Dashboard Duurzame Ontwikkeling. Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem. De
gegevens die je invult zijn volledig anoniem en nooit persoonlijk te herleiden.
Veilig inloggen
De site maakt gebruik van een veilige versleutelde toegang. Dit betekent dat alles wat je op onze site
invult niet gevolgd kan worden door derden, zoals je werkgever. Alle door jou ingevulde gegevens
worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.
Hoe dien je in te loggen?
Via de link en eenmalig wachtwaard die je per e-mail hebt ontvangen kom je op je eigen
afgeschermde persoonlijke omgeving. Na je eerste inlog wordt je gevraagd om een eigen
wachtwoord aan te maken. Psychopraktisch gaat 100% vertrouwelijk om met je gegevens,
individuele resultaten worden nooit direct of herleidbaar teruggekoppeld aan de opdrachtgever (je
werkgever).

2. Indien je onze website bezoekt
Wie is verantwoordelijk?
Psychopraktisch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden
verzameld via deze website.
Welke gegevens verzamelen we van je?
De hoeveelheid en het soort informatie die we van je ontvangen op onze website hangt af van de
informatie die je verschaft via onze contactpagina's en door registratieprocessen op onze websites.
Psychopraktisch verwerkt je persoonsgegevens dus als je die zelf aan ons verstrekt. De
persoonsgegevens die je actief aan Psychopraktisch verstrekt worden opgenomen in ons beveiligde
gegevenssysteem. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we zoal verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij een aanvraag, in correspondentie
en telefonisch
De aard van de persoonlijke informatie die wij van je verzamelen of verwerken kan variëren.
Met welk doel worden je gegevens verzameld?
Op onze websites kun je informatie aanvragen. In dat geval gebruiken deze informatie om de door
jou opgevraagde content te leveren, bijvoorbeeld een demo of aanvullende informatie.
Met wie delen wij je informatie?
We delen persoonlijke informatie niet met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is om onze
diensten te leveren, of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Waarom worden je gegevens bewaard?
De persoonlijke informatie die je aan Psychopraktisch verschaft, wordt bewaard om je op de hoogte
te houden van onze diensten of om contact met je op te nemen over het onderwerp van je
interesse. Psychopraktisch toetst periodiek of de informatie nog bewaard dient te worden. Indien je
aangeeft geen interesse meer te hebben, dan worden de gegevens vanzelfsprekend verwijderd.
Hoe worden je gegevens beveiligd?
Psychopraktisch heeft een passend beleid om je persoonlijk identificeerbare informatie tegen verlies,
misbruik, wijziging en onbedoelde vernietiging te beschermen. Het personeel dat toegang heeft tot
je gegevens is speciaal opgeleid om de vertrouwelijkheid van zulke informatie te waarborgen.
Hoe kun je je rechten uitoefenen?
Psychopraktisch erkent haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van je online privacy.
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt over de administratie van je persoonlijke gegevens, kun je
contact met ons opnemen via info@psychopraktisch.nl. Je kunt dit adres ook gebruiken voor vragen
over de naleving van ons Privacy Beleid. Je hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:
Als je toegang wilt tot, als je correcties wilt aanbrengen in, als je deze wil laten bijwerken of als je wil
verzoeken tot verwijdering van je persoonlijke informatie, kun je dat op elk gewenst moment doen
Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke informatie, ons vragen de
verwerking van je persoonlijke informatie te beperken of ons vragen om overdracht van je
persoonlijke informatie.
Je kunt ook deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Evenzo, als we je
persoonlijke informatie met jouw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kun je deze
toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken is niet van invloed op de
rechtmatigheid van welke verwerking dan ook die is uitgevoerd voorafgaande aan de intrekking,
noch is deze van invloed op de verwerking van persoonlijke informatie die is uitgevoerd op basis van
andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.
Je hebt het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit te klagen over het verzamelen en het
gebruik van je persoonlijke informatie door ons. Neem voor meer informatie contact op met
Autoriteit persoonsgegevens.
Wij reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun
gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Niettegenstaande het voorgaande, behouden
we het recht om eventuele informatie in onze archieven te behouden die wij nodig achten voor het
voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze
overeenkomsten.
Cookiebeleid
Wat zijn cookies? Kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen we cookies op jouw apparaat
opslaan als ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Deze website maakt gebruik van
verschillende soorten cookies.

Welke cookies gebruiken we?
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze
cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeurscookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het
gedrag en de vormgeving van de website.
Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken,
door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

3. Wijzigingen privacyverklaring
Psychopraktisch kan deze privacyverlaring altijd aanpassen. De meest actuele versie van de
privacypolicy wordt op de website van Dashboard Duurzame Ontwikkeling gepubliceerd.
Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met de heer A.B. Bentsink, A&O psycholoog, via info@psychopraktisch.nl
of (06) 2435 0101.

