PRIVACY CしAUSULE
Persoonsgegevens die wo巾en ven"e「kt
Hoeksche dierve「ZOrgSte「 aan huis kan pe「soonsgegevens ove「 u verwerken, doordat u ge‑
bruik maakt van de djensten van Hoeksche dierve「zorgste「 aan huis, en/Of omdat u deze zeIf
bij het invuiIen van een contactformu=e「 op de website aan Hoeksche diervelZOrgSte「 aan

huis ve「st「ekt. Hoeksche dierve「zorgster aan huis kan de voigende persoonsgegevens ve「

We「ken:
‑ Uw voo「 en achtemaam

‑ Uw ad「esgegevens
‑ Uw telefoonnumme「
‑ Uw e‑maiiad「es

‑ Uw IP‑ad「es

Waarom Hoeksche dierverzorgster aan huis gegevens nodig heeft
Hoeksche dierverzo「gster aan huis verwe「kt uw pe「soonsgegevens om teIefonisch contact

met u op te kumen nemen als u daa「Om VerZOekt, en/Ofom u sch冊e岬k (Per e‑maiI en/Of
Per POSt) te kumen benade「en indien u telefonisch onverhoopt niet be「eikt kunt wo「den.
Daamaast kan Hoeksche dierverzorgste「 aan huis uw pe「soonsgegevens geb「uiken in het

kadervan het uitvoeren van een met u ges10ten OVereenkomst van opdracht, doo「gaans be‑
Staande uit j而dische dienstverlening.

Hoe Iang Hoeksche dierverzo喝Ste「 aan huis gegevens bewaart
Hoeksche dierverzorgster aan huis bewaart uw pe「soonsgegevens niet langer dan strikt no‑

dig is om de doeIen te rea!iseren, WaarvOOr uW gegeVenS WOrden verzameId. Uw gegevens
WOrden niet Iange「 dan een jaa「 bewaard indien e「 geen overeenkomst met u tot stand komし

Deien met anderen
Hoeksche dierveiZO「gSte「 aan huis ve「st「ekt uw persoonsgegevens a鴫6n aan derden indien
dit nodig is voor de uitvoe血g van een overeenkomst met u, Of om te voldoen aan een wette‑

I距e ve「Plichting,

Gegevens inzien, aanPaSSen Of vem/ijderen
U heeft het recht om uw pe「soonsgegevens in te zien, te CO面geren ofte verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, CO汀eCtie of verwijde血g stu「en naa「 hoekschedierve「zo「gste「aan‑

huis@gmaii・COm. Hoeksche dierverzorgster aan huis zai zo snel mogel距maa「 binnen vie「

Weken, OP uW Ve「ZOek 「eage「en.

Hoeksche diervelZO「gSte「 aan huis neemt de bescheming van uw gegevens serieus en

neemt passende maatregelen om misbruik, Ve輔es, Onbevoegde toegang, OngeWenSte

OPenbaamaking en ongeoorloofde wUziging tegen te gaan.
De website van Hoeksche dierve「ZOrgSter aan huis maakt geb「uik van een betrouwbaa「 SSL

Ce輔Caat Om te borgen dat uw pe「soonsgegevens niet in ve「keerde handen vailen.
AIs u de ind田k heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd z珂Of e「 aanwijzingen zijn van
misb田jk, Of indien u mee「 informatie wenst over de beve帥ging van doo「 Hoeksche dierve「

ZO「gSte「 aan huis ve「zameIde pe「soonsgegevens, neem dan ∞ntaCt met Hoeksche dierve「
ZO「gSte「 aan huis op via hoekschedierverzorgsteraanhuis@gmail.com, Hoeksche dierve「
ZO「gSteraanhuis.n=s een website van Hoeksche dierverzorgste「 aan huis. Hoeksche die「
Ve「ZO「gSter aan huis is ais volgt te be「eiken:

Postadres: Oostd時60
Vestigingsadres: Oostd呼60
1nsch巾Vingsnumme「 handeIsregister Kame「 van Koophande看: 71 209882

Telefoon二0650487714
E‑ma胎d「es:hoekschedierverzongsteraanh uis@gmaiしCOm

