PRIVACYVERKLARING
Lohuis Medical heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat het uw privacy zeer serieus neemt.
Lohuis Medical kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lohuis
Medical, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier op de website aan Lohuis Medical
verstrekt.
VASTLEGGEN EN VERWERKING VAN GEGEVENS
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Postadres
Telefoonnummer Mobiel nummer
Mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Geboorteplaats
BSN nummer
Lohuis Medical verwerkt uw persoonsgegevens om u in te kunnen plannen voor een cursus, en/of u aan te
melden bij een exameninstituut. Dit dient ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit op het
moment van inschrijving. Wanneer u niet de gevraagde persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij niet de
gevraagde dienst leveren.
Lohuis Medical verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In praktijk komt dit erop neer dat Lohuis
Medical uw persoonsgegevens verstrekt aan het NIBHV, Oranje Kruis, en/of CBR indien u een getoetst examen
doet.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen bij Lohuis Medical. Lohuis Medical zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren. In een uitzonderlijk geval houden wij het recht om gebruik te
maken van een termijn van 3 maanden om te reageren.
Mochten wij in uw ogen niet goed omgaan met uw gegevens dan behoudt u te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
BEVEILIGING
Lohuis Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.
CLICKGEDRAG
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics om de belangstelling
voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast
worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

GEBRUIK VAN COOKIES
Lohuis Medical maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies om u te identificeren en
daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat
op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het accepteren van cookies in uw browser
uitzetten. Een gebruiker van deze dienstverlening via internet die geen cookies accepteert van het domein
www.lohuismedical.nl heeft slechts beperkte toegang tot deze site.
WIJZIGINGEN
Lohuis Medical behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy verklaring. Controleer
daarom regelmatig deze privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.
VRAGEN
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

