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Uw privacy is voor het Centrum voor Preventieve Geneeskunde
ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en
netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we 
over u te weten komen. Als u vragen hebt, neem dan contact op.
 
Identiteit van de onderneming 
 
Centrum voor Preventieve Geneeskunde
Drievogelstraat 39 
6466GH Kerkrade-West 
06 – 86468660 
duurzaamengezond@gmail.com 
www.duurzaamgezond.info 
 
Het doel waarvoor gegevens verzameld worden
 
CPG verwerkt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens op grond van uw toestemming die nodig 
zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en relatieonderhoud. 
automatisch/digitaal zodra u vragenlijsten, testgegevens, onderzoeksaanvragen verzendt
uit de webwinkel bestelt. Na uw 
benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht en contactgegevens (e
en adresgegevens) opgenomen in ons lokale cliënte
 
Hoe lang worden de gegevens opgeslagen
 
Wettelijk bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wettelijke bewaarplicht is 7 jaar na afronding opdracht. Uw 
gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand 
komt. 
 
Waar worden de gegevens opgeslagen
 
De opslag van de gegevens worden in digitale en/of fysieke vorm opgeslagen in lokale hardware ten 
behoeve van back-up en/of fysieke (gedrukte) vo
 
Beveiliging 
 
De verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Gegevens zijn niet toegankelijk 
door derden, digitaal is alles beveiligd met vereiste wachtwoorden. Gegevens die ingevuld worden of 
bij het versturen van een bericht worden opgeslagen o
een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om 
gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige 
https://www.duurzaamgezond.info/
kunt u zien aan het ‘slotje’ linksboven in de URL gevolgd door https://. De ‘s’ betekent d
beveiligde verbinding verloopt.  
 
Verwerkingsregister 
 
Wanneer u digitaal toestemmin
verwerker verplicht een register bij te houden van de verantwoordelijkheden die de 
meebrengt, zoals geheimhouding van
beveiligen. 
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alleen de noodzakelijke persoonsgegevens op grond van uw toestemming die nodig 
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vragenlijsten, testgegevens, onderzoeksaanvragen verzendt
Na uw digitale toestemming worden uw naam, eventuele organisatienaam, 
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Hoe lang worden de gegevens opgeslagen 

Wettelijk bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wettelijke bewaarplicht is 7 jaar na afronding opdracht. Uw 
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Waar worden de gegevens opgeslagen 

De opslag van de gegevens worden in digitale en/of fysieke vorm opgeslagen in lokale hardware ten 
/of fysieke (gedrukte) vorm. 

De verwerking van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Gegevens zijn niet toegankelijk 
door derden, digitaal is alles beveiligd met vereiste wachtwoorden. Gegevens die ingevuld worden of 
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verwerker verplicht een register bij te houden van de verantwoordelijkheden die de uitvoering met zich 

e wij onze gegevens 

 



Contactformulieren 
 
Op meerdere plaatsen op de website bevinden zich contactformulieren waar u ons vragen kunt stellen 
of aanvragen kunt doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw digitale 
toestemming. 
 
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerker overeenkomst 
af waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag 
verwachten. Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, behalve als dat nodig is of als wij 
dat wettelijk verplicht zijn. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
 
Wanneer iets wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de 
datum boven deze verklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen 
wijzigingen ook apart aan te kondigen. 
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens 
 
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met 
ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens. 
 
U hebt de volgende rechten, als wij uw gegevens met uw toestemming hebben verkregen: 

1) uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

2) inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

3) het laten corrigeren van fouten 

4) het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 

5) intrekken van toestemming 

6) bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de 
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 
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