Privacyverklaring

Contigo Vitaal
Met jou op weg in duurzame

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het
inzetbaarheid en employability
dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te
beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je
contact met ons opneemt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je
gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.
Contigo Vitaal, gevestigd aan Dorpsstraat 31, 4709AA Nispen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Contigo Vitaal - Met jou op weg in duurzame inzetbaarheid en employability- is een
organisatie adviesbureau op het gebied van inzetbaarheid, vitaliteit en employability.
We bieden advies, coaching, procesbegeleiding of training voor HR en/of medewerkers in
non-profit sectoren , met name in de zorg.
mail - info@contigovitaal.nl
tel: 06 - 45800157
KvK: 65670701
Gemeente Roosendaal
Persoonsgegevens die wij verwerken
Contigo Vitaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Contigo Vitaal respecteert de privacy
van alle personen waar ze mee in contact staat. En draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die je ons verschaft vertrojeelijk wordt behandeld.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Contigo Vitaal verwerkt joje persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van informatie, artikelen, offertes of facturen.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar je persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je
verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server.
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Contigo Vitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar
 Personalia > 7 jaar
 Adres > 7 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden
Contigo Vitaal verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Contigo Vitaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te
raadplegen.
Wil je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Dat mag. Je hebt het recht om:
 je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 bezwaar te maken tegen de verwerking van joje persoonsgegevens door Contigo
Vitaal.
Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar
jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van joje persoonsgegevens sturen naar info@contigovitaal.nl
Contigo Vitaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link autoriteitpersoonsgegevens.nl

2|Page

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Contigo Vitaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@contigovitaal.nl

Contigo Vitaal
Met jou op weg in duurzame
inzetbaarheid en employability
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