Privacybeleid PGZ
Wij respecteren en beschermen de privacy van alle gebruikers van onze website. De persoonlijke
informatie die je ons geeft behandelen we vertrouwelijk. Ons privacybeleid geldt voor alle diensten
van PGZ. We controleren regelmatig of we nog steeds aan ons privacybeleid voldoen.
Soms verwijzen we via onze site naar andere sites en bronnen. PGZ is niet verantwoordelijk voor het
privacybeleid van deze sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan ons privacybeleid te accepteren.
Dank voor je vertrouwen in ons.

Persoonsgegevens
Als je je (kind) bij ons aanmeldt, vragen we om persoonsgegevens. Bijvoorbeeld naam, adres,
woonplaats en geboortedatum. Deze persoonsgegevens slaan we op in beveiligde servers van ons
zelf of van een derde partij. Deze gegevens combineren we nooit met andere persoonlijke gegevens,
bijvoorbeeld over je zorgvraag of behandeling.

Communicatie
We bewaren de e-mails of andere berichten die je ons stuurt in je digitale dossier. Dan kunnen we
deze weer gemakkelijk terugvinden, als dat later een keer nodig is.
Soms vragen we je naar specifieke persoonlijke gegevens. Die informatie hebben we dan nodig om je
vragen en verzoeken te kunnen beantwoorden. Ook deze gegevens slaan we op in beveiligde servers
van ons zelf of van een derde partij. En we combineren deze informatie nooit met je andere
persoonlijke gegevens.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Daarmee verzamelen we gegevens over hoe bezoekers
onze site gebruiken. Zo krijgen we een goed beeld van welke informatie zij zoeken en belangrijk
vinden. De verzamelde gegevens gebruiken we om onze zorg en informatie nog beter af te stemmen
op de zorgvraag.
De informatie over het gebruik van de website slaan we op in beveiligde servers van ons zelf of van
een derde partij.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Maar je kunt je browser ook
zo instellen dat alle of sommige cookies worden geweigerd. Of om aan te geven wanneer er cookies
worden verzonden.
Let op: als je alle cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige onderdelen van onze en andere

websites niet goed werken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die we in dit privacybeleid
benoemen. Tenzij je hier van tevoren je toestemming voor hebt gegeven.

Informatie alleen voor PGZ
De informatie die je ons geeft delen we nooit met derden. Soms wordt de informatie wel binnen PGZ
gedeeld. Al onze werknemers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen in ons privacybeleid
Ons privacybeleid is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in
ons privacybeleid. Bekijk ons privacybeleid dus regelmatig even. Dan blijf je goed op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen.

Persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen
Als bezoeker van onze site kun je altijd alle persoonlijke informatie die je ons gegeven hebt inzien,
veranderen of verwijderen.

Gegevens aanpassen & uitschrijven nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing staat hoe je:
je gegevens kunt aanpassen;
je kunt afmelden voor onze nieuwsbrief.
Heb je hierbij hulp nodig of wil je dat wij dit voor je doen? Geen probleem. Neem contact op via
0495-622399 of automatisering@pgz.nu.

Vragen & opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? We horen het graag. Neem contact via
0495-622399 of automatisering@pgz.nu.

