Privacyverklaring
Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten en/of
producten, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Fysiotherapie
Netwerk Oncologie houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Met betrekking tot de bescherming van jouw

privacy geldt het navolgende beleid.

Verantwoordelijken


Fysiotherapie Netwerk Oncologie, statutair gevestigd aan de
Gasthuisstraat, 837, 5614 AX, Eindhoven en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder
nummer 50791869. Te bereiken via 0610375212 en info@fyneon.nl

De functionaris voor gegevensbescherming is Pauline Kolen, te
bereiken via 0610375212 en Info@fyneon.nl.

Waarvoor verwerken wij jouw gegevens?
In het kader van onze dienstverlening, leggen wij gegevens vast. In
het Dataregister hebben we dit uitgewerkt.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor:


de accreditatievaanvraag bij KNGF en Keurmerk



het opzoeken van de dichtstbijzijnde aangesloten fysiotherapeut
bij Fysiotherapie Netwerk Oncologie



het verwerken van lidmaatschapsgelden



inzage in het werkgebied
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Krijgen wij jouw persoonsgegevens ook uit externe bronnen?
Indien nodig verrijken wij de door jou verstrekte persoonsgegevens.
Met behulp van openbare bronnen zoals de site www.Fyneon.nl

of

gesloten bronnen zoals een Excel-bestand via de mail naar verwijzers
en/of patiënten.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe
partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan
onze klanten. Dit betreft verwijzers in Zuid-Nederland en patiënten
in dit gebied.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens in ieder geval zolang je lid bent
bij Fysiotherapie Netwerk Oncologie. Ook na afloop van onze
dienstverlening zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens
nog minimaal zeven jaar te bewaren. Tot slot kijken wij daarbij naar
de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw diensten aan je te
verlenen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we jouw
gegevens. Je hebt altijd het recht om ons te vragen om je gegevens
te verwijderen.
Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan
een e-mail naar info@fyneon.nl Wij beoordelen jouw verzoek binnen 7
werkdagen. Indien geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen
dezelfde tijd aan jouw verzoek.
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Recht op inzage en controle
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan jou bepaalde
rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte
persoonsgegevens. Je hebt het recht op wissing van persoonsgegevens,
het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken
tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar jouw
mening onjuistheden, dan kun je schriftelijk om aanpassing van de
gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@fyneon.nl.
Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.
Verder heb je het recht om ons te melden dat je geen prijs stelt op
informatie over onze producten en diensten. Ook dit kun je melden
door een e-mail te sturen naar info@fyneon.nl.

Wij maken gebruik van cookies
Wij maken bij jouw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor
niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord.

Met behulp

van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze
diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die jouw browser
automatisch opslaat op jouw computer. Zo kunnen wij jou herkennen
bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te
herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel
persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies
kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de
wensen van de bezoekers.

Postbus 4523
5601 EM Eindhoven

info@fyneon.nl
www.fyneon.nl

Rabobank rekeningnummer:
NL62 RABO 0 1526 30 864
KvK-nummer: 50791869

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc.. De door het cookie
gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met
inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten
over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten
en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal
jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google
beschikt.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar info@fyneon.nl. Ook als je vragen hebt
over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kan je dit emailadres gebruiken.

Auteurs- en databankrechten
Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van)
onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn
eigendom van Fysiotherapie Netwerk Oncologie te Eindhoven.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
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Datalek
Indien je denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten
te hebben gevonden (beveiligingslek) of je kan vertrouwelijke
informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen
(datalek), willen we graag met jou samenwerken om deze situatie zo
snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken je daarom vriendelijk deze
informatie met ons te delen. Bekijk ons protocol datalekken.

Klachten
Heb je een klacht over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens
omgaan? Dan kan je deze indienen bij ons door een e-mail te sturen
naar info@fyneon.nl met als onderwerp "Klacht". Wij reageren binnen
7 werkdagen op jouw verzoek. Ook kun je een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij
adviseren je om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In
ieder geval op het moment dat je jouw persoonsgegevens aan ons
verstrekt.

Postbus 4523
5601 EM Eindhoven

info@fyneon.nl
www.fyneon.nl

Rabobank rekeningnummer:
NL62 RABO 0 1526 30 864
KvK-nummer: 50791869

