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Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan
ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit
reglement laten we je weten welke gegevens we verzamelen, waarom
we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring
verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de website en de marketing
activiteiten en de overige diensten van Beleef Dementie BV, gevestigd
Villapark 18, 5667 HW Geldrop. Beleef Dementie BV is niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website of ons je persoonsgegevens te
verstrekken, geef je aan het privacybeleid te accepteren.
Beleef Dementie BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar
diensten en alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige nationale en
Europese privacywet- en regelgeving stellen.
Jan Rietsema is de Functionaris Gegevensbescherming van Beleef
Dementie BV. Hij is te bereiken via jan.rietsema@intodmentia.nl
Gebruik van onze diensten
Beleef Dementie BV verwerkt jouw gegevens voor haar dienstverlening.
Jouw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd voor het uitvoeren
van een training, wanner je informatie of een demo aanvraagt, onze
website bezoekt of anderszins contact hebt met Beleef Dementie BV.
Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of je
vraag correct te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op
eigen beveiligde servers van Beleef Dementie BV of die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het
mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw
persoonlijke gegevens, als die voor de situatie relevant zijn. Dit maakt het
mogelijk om jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van Beleef Dementie BV of die van een derde partij. Wij zullen
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deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden
dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we
van tevoren je toestemming hiervoor hebben gevraagd en gekregen.
Doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken zijn:
§ om de website te administreren en te beheren;
§ verwerking van bestellingen, serviceaanvragen en uitvoering van
verkoopovereenkomsten;
§ nieuwsbrieven naar jou versturen en je nieuws verschaffen over
onze diensten en productaanbod;
§ het ontwikkelen van onze onderneming, diensten en marketingactiviteiten;
§ algemeen klantrelatiebeheer, communicatie en
informatieverstrekking, zoals het beantwoorden van jouw vragen of
verzoeken die je via ons contactformulier hebt ingediend;
§ om onze trainingen correct te kunnen uitvoeren.
Cookies
Beleef Dementie BV deelt cookies uit wanneer je onze website bezoekt.
Helaas geen lekkere biscuits, maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor
je computer. Cookies helpen ons inzien hoe je onze sites gebruikt en hoe
wij de website beter en klantvriendelijker kunnen maken. Wij gebruiken de
informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik. De door cookies gegenereerde informatie over jouw
gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde
servers van Beleef Dementie BV of die van een derde partij.
Als je onze website in al zijn kracht wilt gebruiken, dan is het nodig dat je
onze cookies accepteert. Gelukkig is dat heel makkelijk. Je kan onze
cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je
eerste bezoek ziet sluiten of simpelweg verdergaan op onze website.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren,
maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren
of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter
mogelijk dat sommige functies en services, op onze én op andere
websites, niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je
browser.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de
informatie intern worden gedeeld, indien de noodzakelijk is voor de
correcte uitvoering van onze dienstverlening. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
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Inzage en correctie persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons
is verstrekt. Verzoeken tot inzage of correctie van de gegevens kunnen
worden gericht aan Beleef Dementie BV, Villapark 18, 5667 HW Geldrop.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je jouw gegevens wilt aanpassen of jezelf zelf helemaal uit onze
bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor
onderstaande contactgegevens, of gebruik het contactformulier op de
website.
Vragen, veranderingen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Wij
behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen,
bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Deze privacyverklaring is ook
afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen
leiden tot wijzigingen in het privacybeleid. Het is daarom aan te raden
om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. De meest recente
versie van ons privacybeleid vind je altijd op onze website. Als je vragen
hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:
Beleef Dementie BV
Villapark 18
5667 HW GELDROP
info@intodmentia.nl

Beleef Dementie BV, Villapark 18, 5667 HW Geldrop - info@intodmentia.nl - www.beleef-dementie.nl
KvK 78194288 –- BTW NL86 129 76 35 B01

