Wie zijn we
Ons website-adres is: http://beatumzorg.nl.
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
We verzamelen gegevens van bezoekers van onze website die reacties achterlaten
Daar verzamelen we de gegevens van getoond in het reactieformulier, inclusief het
IP-adres van de bezoeker. Dit i.v.m.de uitvoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar Beatumzorg upload,
adviseren we vanuit beveiligings en privacy oogpunt, je te voorkomen dat je
afbeeldingen uploadt met daarin locatie gegevens.
Contactformulieren
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je emailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor
jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe
reactie.
Deze cookies zijn een (1) jaar lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan
we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze
cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser
sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login
informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn twee (2) dagen geldig en
cookies voor schermweergave opties een (1) jaar. Zodra je uitlogt van jouw account,
worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt
een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen
persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich.
Deze cookie is na een dag verlopen.
Met wie we jouw data delen en hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die
reactie voor bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch
herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing),
bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers
kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment
(de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden).
Welke rechten je hebt over jouw data en waar deze data naartoe gestuurd wordt
Als je een account hebt op deze site, of je hebt reacties achter gelaten, dan kan je
verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben.
Dit is inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt.
Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben
verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband
met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Contactinformatie
Locatie Arnhem
Kroonpark 2,
6831 GV Arnhem
Tel: 026-8480698

