PRIVACYVERKLARING
Dierenkliniek Beneden Leeuwen respecteert de privacy van privacy van onze (potentiële)
opdrachtgevers, klanten, relaties, werknemers en van degenen die onze website bezoeken. Daarom
heb wij een privacy-beleid opgesteld. Hieronder leest u hoe dit beleid luidt en hoe wij in dat kader
omgaan met uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring staat:
- welke persoonsgegevens wij verzamelen
- waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen
- hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
- met wie wij deze gegevens delen
- hoe uw persoonsgegevens worden beschermd
- de rechten waar u als betrokkene over beschikt
- hoe wij cookies gebruiken
- hoe u in contact met ons kunt opnemen.

1. VERZAMELING EN GEBRUIK
Dierenkliniek Beneden Leeuwen verzamelt persoonsgegevens van u omdat deze (al dan niet via
derden) door u aan ons zijn verstrekt. Dit kan door middel van het aangaan van een overeenkomst
met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door het afgeven van
contactgegevens of een visitekaartje aan één van onze medewerkers of bij het toezenden van een
(open) sollicitatie naar een baan.
Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen uit andere (openbare) bronnen zoals het
handelsregister van de Kamer van Koophandel of via een verzekeraar (voor het geval er, in
voorkomend geval, sprake is van een huisdierenverzekering).

2. DOELEINDEN
Dierenkliniek Beneden Leeuwen verzamelt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw
toestemming voor hebben gekregen.
Dierenkliniek Beneden Leeuwen kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Om onze diensten aan/voor u te kunnen verrichten;
• Om (bij derden) te kunnen declareren;
• Voor het behandelen van uw sollicitatie;

• Voor marketingdoeleinden: o.a. nieuwsbrieven, enquêtes en uitnodigingen voor evenementen en
overige marketingcommunicatie die mogelijk voor u van belang is;
• Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
• Voor statistieken met betrekking tot het gebruik van de website en/of om de website te verbeteren
of de analyseren.

3. GRONDSLAGEN
Op basis van één of meerdere onderstaande juridische grondslagen verwerken wij uw gegevens:
• Uw toestemming;
• Een gerechtvaardigd belang;
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
• De uitvoering van een overeenkomst.

4. BEWAARTERMIJN
Dierenkliniek Beneden Leeuwen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit
beleid genoemde doeleindenuitvoering, dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

5. DOORGIFTE AAN DERDEN
In bepaalde gevallen delen wij uw persoonsgegevens ook met derden. Dit zijn onder andere (maar
niet beperkt tot):
• Derden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening en de daarmee
samenhangende andere diensten, voor onze website of op uw verzoek;
• Toezichthouders en andere instanties, om aan een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel te
voldoen;
• Externe leveranciers die zijn/worden ingeschakeld in verband met de verwerking van uw
persoonsgegevens op basis van de in dit beleid beschreven doeleinden. Hieronder vallen, in
voorkomend geval, onder andere de ict-leveranciers en andere leveranciers waaraan door ons
bepaalde ondersteunde diensten zijn uitbesteed.
Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden doen wij in beginsel niet, tenzij dit op grond van de
in dit beleid genoemde doeleinden en enkel op basis van de in dit beleid genoemde juridische
gronden noodzakelijk is.
Derden aan wie uw persoonsgegevens hebben verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven
van de privacywetgeving. Met deze derden (indien zij voor u gegevens verwerken in de hoedanigheid
van een verwerker) sluit een verwerkersovereenkomst conform de toepasselijke privacywetgeving.
Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door
deze derden.

6. COOKIES
Dierenkliniek Beneden Leeuwen maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt
worden er cookies door uw webbrowser op uw computer opgeslagen. Een cookie is een klein
tekstbestand ook wel logfile genoemd.
Wanneer u onze website bezoekt worden er technische kenmerken van uw bezoek bijgehouden. Dit
kan zijn de pagina die u bezoekt, (een deel van) uw IP-adres, het tijdstip, etc. Wij kunnen deze
gegevens niet herleiden tot uw persoon, omdat wij niet na gaan welk IP-adres op welk moment
wordt gebruikt.
U kunt het gebruik van cookies blokkeren. Dit kunt u aanpassen in uw instellingen van uw
webbrowser. Deze wijzigingen kunnen wel tot gevolg hebben dat onze website minder goed werkt.
Onze website maakt geen gebruik van tracking of advertentie cookies. Wel maakt onze website
gebruik van functionele en analytische cookies. Deze kunnen via onze website zonder uw
toestemming worden geplaats.
Voor de analytische cookies maken wij voornamelijk gebruik van “Google Analytics”. We gebruiken
dit om inzicht te krijgen in hoe bezoekers van onze website, de website gebruiken. Een deel van uw
IP-adres (persoonsgegevens) wordt door Google verwerkt. Wilt u meer weten over het gebruik van
Google Analytics? Klik dan hier.

7. UW RECHTEN
U heeft recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. U kunt
hiervoor een verzoek tot inzage bij ons doen. Het kan in sommige gevallen zo zijn dat er zich
omstandigheden voordoen waarbij wij bevoegd zijn om niet aan u verzoek te kunnen voldoen.
U heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Er kunnen zich echter omstandigheden
voordoen waarin wij uw gegevens verplicht moeten bewaren in het kader van juridische en
wettelijke verplichtingen.
U heeft het recht om uw gegevens aan een derde over te dragen.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoeken
om een beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij geldt wel weer dat er zich
omstandigheden kunnen voordoen waarin wij uw gegevens verplicht moeten bewaren in het kader
van juridische en wettelijke verplichtingen.
U heeft het recht om een eenmaal verleende toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens
in te trekken.
Hierbij geldt wel weer dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij uw gegevens
verplicht moeten bewaren in het kader van juridische en wettelijke verplichtingen.

8. KLACHTEN
Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Indien u vindt dat
wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige manier verwerken of dat wij uw
bezwaar of verzoek op een onbehoorlijke of onrechtmatige manier in behandeling hebben genomen,
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt uw verzoek of bezwaar bij ons indienen via info@dierenkliniekbenedenleeuwen.nl of per post
via:
Persoonlijk/vertrouwelijk
T.a.v. de medewerker gegevensbescherming
Dierenkliniek Beneden Leeuwen
Nijverheidsstraat 6
6658EM Beneden Leeuwen

9. CONTACT
Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben of nadere informatie willen hebben, dan kunt u
contact met ons opnemen via info@dierenkliniekbenedenleeuwen.nl of per post via:
Persoonlijk/vertrouwelijk
Dierenkliniek Beneden Leeuwen
T.a.v. de medewerker gegevensbescherming
Nijverheidsstraat 6
6658EM Beneden Leeuwen
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 juni 2018. Wij behouden ons het recht voor
om het in deze verklaring opgenomen beleid eenzijdig te wijzigen, zonder dat wij u daarover
informeren. Het is daarom aangeraden om met enige regelmaat deze verklaring te raadplegen.

