De Zorg van Toen

Privacy en
Cookieverklaring
De Zorg van Toen

Privacy en Cookiebeleid de Zorg van Toen BV - augustus 2021

De Zorg van Toen
Privacy en cookieverklaring
Bij de Zorg van Toen en haar dochterondernemingen gaan wij zorgvuldig om met alle
persoonsgegevens van alle mensen waarvan wij gegevens vastleggen. Bijvoorbeeld van
contactpersonen) van bewoners medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van deze website.
Bij de Zorg van Toen en haar dochterondernemingen gaan we zorgvuldig om met uw privacy.
Dit geldt niet alleen voor de privacy in uw eigen kamer bij ons, maar ook voor de gegevens
die we over u registeren in diverse computersystemen. Denk hierbij onder andere aan uw
persoonlijke digitale zorgdossier. Ook verwerken wij bijvoorbeeld uw naam, adres,
telefoonnummer en email adres, zodat we contact met u en uw familie kunnen maken. We
verwerken deze gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze
gegevens aan ons verstrekt. Uw gegevens verwerken wij alleen in relatie tot het doel
waarvoor ze gevraagd of ontvangen zijn. Bij het registreren, beheren en beschermen van uw
gegevens volgen wij landelijke en Europese wetgeving, waaronder de Wet Geneeskundige
Behandelovereenkomst (WGBO) en Algemene Verordering Gegegevensbescherming (AVG)
Voor vragen over privacy bij de Zorg van Toen kunt u contact opnemen met onze
functionaris gegevensbeheer.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch
kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van apparaten zoals een computer, tablet of
smartphone van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Op onze
website worden cookies, of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op een apparaat
wordt opgeslagen en/of uitgelezen, gebruikt om:
•

Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)

•

Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren
(analytics cookies)

•

De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social
media cookies)

•

De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertentie (advertentiecookies)
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