PRIVACY
HCHW neemt privacy serieus. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt als u
ons uw persoonsgegevens verstrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd
gebruiken op een eerlijke en vertrouwelijke manier.
Wij zijn altijd transparant naar u over de informatie die wij verzamelen, wat wij ermee
doen, aan wie wij deze doorgeven en met wie u contact kunt opnemen als u er
vragen over heeft.
Privacy website/Manegeplan
U kunt de website van HCHW gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken.
Als u zich inschrijft voor een van onze diensten of contact met ons opneemt via
een formulier, ziet u gedetailleerde informatie over hoe de gegevens van uw
registratie worden verwerkt.
Identiteit en contactgegevens van de beheerder en medewerker voor
gegevensbescherming
HCHW is als beheerder van persoonlijke gegevens verantwoordelijk voor het
verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en
voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens.
Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan
contact op met de directie die verantwoordelijk is voor de bescherming van
persoonsgegevens bij HCHW.
Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt HCHW, voor welke
doeleinden en op basis van welke wetten?
Wanneer u de website van HCHW opent, is uw webbrowser in technisch opzicht
geconfigureerd om automatisch de volgende gegevens te verzenden
("loggegevens") naar onze webserver, die we bijhouden in logbestanden:










Datum van toegang
Tijd van toegang
URL van de betreffende website
Opgehaalde bestand
Gegevensvolume verzonden
Browsertype en versie
Besturingssysteem
IP-adres
Domeinnaam van uw internetprovider

Dit is exclusieve informatie waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd. Deze
informatie is nodig voor technische doeleinden zodat we de juiste inhoud kunnen
leveren die door u wordt gevraagd. Het verzamelen hiervan is een onvermijdelijk
aspect bij het gebruiken van websites.

Links naar andere websites
Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. We hebben geen
invloed op de naleving of niet-naleving door de operators van deze websites als
het gaat om de voorzieningen op het gebied van gegevensbescherming.
Hoe lang bewaart HCHW uw persoonsgegevens?
HCHW bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om te voldoen aan
de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.
Uw rechten inzake gegevensbescherming
U heeft het recht om van HCHW informatie te krijgen over de persoonsgegevens
die worden verwerkt door HCHW en de toegang tot deze persoonsgegevens. U
heeft ook het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn
en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder
heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens, wat inhoudt dat u HCHW verzoekt om de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden.
U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van een
legitiem belang of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op
gegevensoverdracht (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere
gegevensbeheerder), als de verwerking door HCHW van uw persoonsgegevens is
gebaseerd op uw instemming, of contractuele verplichting en wanneer die is
geautomatiseerd.
U heeft ook het recht klachten die u mogelijk heeft betreffende de verwerking van
uw persoonsgegevens voor te leggen aan een toezichthoudende instantie.

