Orthobrainhealth Privacy Verklaring
Hier vind u de privacy verklaring van Orthobrainhealth. Hierin wordt omschreven hoe er met uw
persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Orthobrainhealth.

Ons website‐adres is: http://orthobrainhealth.nl.
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens; Sonja Mihaljevic
Inleiding
Orthobrainhealth respecteert de privacy van de bezoekers van haar website in het bijzonder de rechten van
bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Orthobrainhealth verzameld en verwerkt worden, doordat u
gebruik maakt van de diensten of de website van Orthobrainhealth. Het is daarom goed dat u weet wat
daarmee gedaan wordt en hoe je uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze
verklaring.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Orthobrainhealth, neem dan gerust
contact op!
Welke persoonlijke data we verzamelen op de website en waarom we het verzamelen
Er wordt voor een aantal doelen persoons‐gegevens verzameld door Orthobrainhealth. Deze worden
hieronder toegelicht.

•
•
•
•

De voornaam (en achternaam bij aanmelding voor een workshop)
de telefoonnummer (bij aanmelding voor een workshop)
De e‐mailadres
De IP adres

Waarom hebben we deze gegevens nodig en wat doen we ermee?

•

Als u zich aanmeld voor de nieuwsbrief, een e‐book, of email serie registreert Orthobrainhealth uw
voornaam en uw e‐mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven, links.

•

Als u het contactformulier invult verwerkt Orthobrainhealth uw persoonsgegevens om contact op te
kunnen nemen, als u ons daarom verzoekt door het contact formulier in te vullen, of het sturen van
een mail, of door te bellen. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om
via de mail te kunnen reageren/antwoorden op je vraag.

•

Verder kunt u informatie ontvangen van Orthobrainhealth over workshops, trainingen, lezingen of
een e‐cursus die door Orthobrainhealth worden verzorgd. Als je deze niet meer wenst te ontvangen
stuur een mail naar nieuwsbrief@orthobrainhealth.nl

•

Wilt u deelnemen aan een training of workshop verzamelen wij uw voor‐ en achternaam, de
adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e‐mailadres. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om
contact te kunnen leggen via e‐mail of telefonisch en om facturen op te stellen, of om je te
informeren over andere cursussen.

Persoonsgegevens door technische processen
1. WordPress– Deze website draait op WordPress. Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke data
over bezoekers, alleen de data die getoond word in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde
gebruikers.

2. Youtube – Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s,
afbeeldingen en berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de
bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies
gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren,
inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
3. Google Analytics
De website van Orthobrainhealth verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met
Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.
Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Met wie we je data delen
De gegevens die Orthobrainhealth ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
1. Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt
voor de nieuwsbrief, wordt uw e‐mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde
lijst binnen Mailchimp.
2. SUMO Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via Mailchimp of via de popup van SUMO pop up plugin. Op
het moment dat jij je via de popup aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e‐mailadres en voornaam
automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen SUMO. De lijst in SUMO is gelinkt aan
Mailchimp, alle inschrijvers bij SUMO verschijnen automatisch ook op de Mailchimp lijst.
3. Provider De e‐mail van Orthobrainhealth wordt gehost door XXL webhosting. Als jij contact opneemt via
de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van XXL webhosting.
Hoe lang we je data bewaren
Wij bewaren de gegevens tot u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

DELEN MET ANDEREN
Orthobrainhealth verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Welke rechten heeft u m.b.t. uw data
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een
verzoek sturen dat we persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we
verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.
Hoe we uw data beveiligen
Orthobrainhealth neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De website van Orthobrainhealth maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen
dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Orthobrainhealth verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Orthobrainhealth op via info@orthobrainhealth.nl

Uw rechten
1. Recht op inzage U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Orthobrainhealth
vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e‐mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met
orthobrainhealth. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
2. Recht op wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Orthobrainhealth vastgelegd zijn?
Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of uw eigen persoonsgegevens?
Neem contact op via niewsbrief@orthobrainhealth.nl
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