Privacy
Focal Meditech BV respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen
behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten en medewerkers is voor Focal Meditech
BV het uitgangspunt bij al zijn activiteiten. Focal Meditech BV verwerkt uw persoonsgegevens
uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied.
Focal Meditech BV heeft een aantal persoonsgegevens van u nodig voor de advisering en verstrekking
van hulpmiddelen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u een
formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met de klantenservice belt, dan verstrekt u vaak
persoonsgegevens aan Focal Meditech BV. Ook als u onze website www.focalmeditech,nl bezoekt,
geeft u Focal Meditech BV soms persoonsgegevens. Focal Meditech BV is verplicht uw
persoonsgegevens goed te beschermen. Dit is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Werkgevers en opdrachtgevers hebben vanuit de AVG de plicht de gegevens van klanten en
medewerkers en inhuurkrachten goed te beschermen. De opgevraagde gegevens mogen alleen voor het
opgevraagde doel worden gebruikt.

Focal Meditech BV beschermt de persoonsgegevens van
zijn klanten en medewerkers
Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens onze verantwoordelijkheid zijn als u deze aan ons
verstrekt. Focal Meditech BV bewaart uw persoonsgegevens daarom op veilige wijze en gaat er
zorgvuldig en veilig mee om.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:


duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
wij via deze privacyverklaring;



het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;



u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin uw toestemming is vereist;



uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde
dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;



wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken (verwerkersovereenkomsten
sluiten) met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere
doeleinden worden gebruikt;



passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;



uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden,
te corrigeren of te verwijderen.



uw gegevens opslaan conform de geldende wettelijke termijnen. Persoonsgegevens
kunnen op uw verzoek eerder worden verwijderd, tenzij er een (wettelijke) beperking
geldt.

Wijzigingen in deze Privacy verklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website
gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de meest
recente wijzigingen op de hoogte bent.

