
















PRIVACYVERKLARING
Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Diabeter omgaat met persoonsgegevens van de bezoekers van haar
website. Wij zullen uw persoonsgegevens behandelen:
• met vertrouwelijkheid en redelijkheid;
• op gepaste wijze, in overeenstemming met onze missie;
• op rechtmatige wijze, met inachtneming van wetgeving, richtlijnen, voorschriften en principes op het
gebied van gegevensbescherming.
W ie is Diabeter?
Diabeter is de naam die we voor onze gehele onderneming gebruiken en vestigingen van Diabeter. Met de
woorden wij/we en ons/onze bedoelen we Diabeter.
W aarop is deze privacyverklaring van toepassing?
De privacyverklaring is van kracht als we rechtstreeks gegevens verkrijgen van de persoon die in de gegevens
beschreven staat, bijvoorbeeld wanneer u Diabeter contacteert.
W at is gegevensverwerking?
Gegevensverwerking is het al dan niet automatisch verrichten van handelingen voor het verwerken van
persoonsgegevens, zoals het verzamelen, gebruiken, bekend maken, aanpassen, wijzigen, corrigeren, ophalen,
samenvoegen, blokkeren, wissen, overbrengen, vernietigen, vastleggen, ordenen, opslaan, verspreiden, of op
andere wijze beschikbaar maken, raadplegen en gebruiken van persoonsgegevens.
W at zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die op u betrekking hebben en waarmee we u kunnen identificeren, zoals
uw:
• naam
• telefoonnummer
• e-mailadres
• geboortedatum
• alle andere gegevens die u aanwijzen of zouden kunnen aanwijzen en die op u betrekking hebben
Bepaalde persoonsgegevens worden aangeduid met gevoelige informatie. Hieronder wordt gevoelige
informatie gedefinieerd (zie 'Wat is gevoelige informatie'). Wanneer we in deze privacyverklaring de term
persoonsgegevens gebruiken, rekenen we hiertoe ook gevoelige informatie, tenzij anders vermeld.
W anneer en hoe komt Diabeter aan persoonlijke informatie?
Diabeter kan op verschillende manieren aan persoonlijke informatie komen.
• Op sommige plaatsen op onze website heeft u de mogelijkheid persoonlijke informatie over uzelf
naar ons te sturen, bijvoorbeeld bij het invullen van een registratieformulier, een enquête of een
contactformulier. In deze gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit te
kunnen vaststellen en/of uw vragen te kunnen beantwoorden.
• We verkrijgen persoonsgegevens van u wanneer u contact met ons opneemt voor informatie,
producten of diensten.
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In welke gevallen verwerkt Diabeter persoonsgegevens?
Verwerking van uw persoonsgegevens (geen gevoelige informatie, hieronder apart beschreven) kan in de
volgende gevallen voorkomen:
• in antwoord op uw vragen en verzoeken;
• bij het aanleggen van bestanden, met inbegrip van een bestand van uw persoonsgegevens;
• om per post contact met u op te nemen (of, met uw toestemming, op een andere wijze) om u te
informeren over zaken waarvoor u wellicht belangstelling heeft, zoals informatie over producten en
diensten van ons;
• om op de naleving van deze privacyverklaring toe te zien en anderszins onze rechten of
eigendommen te beschermen; om uw vitale belangen of iemands gezondheid, veiligheid of welzijn te
beschermen;
• om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke uitspraken of andere wettelijke
verplichtingen;
• vanwege andere legitieme belangen, tenzij de gegevensverwerking uw rechten of vrijheden schaadt;
W at is gevoelige informatie?
Sommige vormen van persoonsgegevens worden gerekend tot gevoelige informatie. Deze gegevens
worden ook wel 'bijzondere persoonsgegevens' genoemd. Tot gevoelige informatie behoren
persoonsgegevens die iets zeggen over uw gezondheid of de door u gebruikte apparaten.
Gaat Diabeter met gevoelige informatie anders om dan met andere persoonsgegevens?
Diabeter verzamelt en verwerkt uw gevoelige informatie uitsluitend:
• als voor de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden, geen niet-gevoelige
persoonsgegevens gebruikt kunnen worden;
• op een wijze waarvoor u nadrukkelijk toestemming heeft verleend;
Gebruikt Diabeter mijn persoonsgegevens om mij marketingberichten te doen toekomen?
De geldende wetgeving vereist dat u ons de uitdrukkelijke toestemming geeft voor wij u bepaalde soorten
marketinginformatie kunnen sturen. Wij zullen u deze berichten pas sturen nadat u zich heeft ingeschreven
voor de digitale nieuwsbrief.
W at als ik niet langer marketingberichten wil ontvangen van Diabeter?
Als u niet langer marketing- of marktonderzoeksberichten van ons wenst te ontvangen, of als u wilt dat wij
ophouden met het verwerken van uw persoonsgegevens op om het even welke manier, kunt u contact met
ons opnemen zoals beschreven onder aan deze Privacyverklaring om ons mee te delen dat u dit soort
berichten niet langer wenst te ontvangen. Elke digitale nieuwsbrief die u van ons heeft ontvangen of in de
toekomst eventueel ontvangt, bevat bovendien een handige, geautomatiseerde optie waarmee u kunt
melden dat u geen emailberichten meer wenst te ontvangen van ons.
W at gebeurt er als de Privacyverklaring wordt aangepast?
Wanneer wij besluiten om belangrijke wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring, zullen wij alle
belangrijke wijzigingen beschrijven in dit gedeelte van de verklaring. U kunt de meest recente versie van deze
verklaring steeds terugvinden op deze website, of u kunt contact met ons opnemen via het onderstaande
adres.
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Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
We gebruiken redelijke materiële, administratieve, en technische beveiligingsmechanismen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking,
aanpassing of vernietiging. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens ook tot de werknemers en
contractanten die op de hoogte moeten zijn van deze gegevens om hun werk uit te kunnen voeren. U mag
overigens niet vergeten dat geen enkele verzending via het internet voor 100% veilig of foutloos is. Zo zijn
vooral e-mailberichten die naar ons of door ons worden verstuurd, niet altijd veilig en daarom moet u goed
nadenken over welke informatie u ons stuurt via email.
Hoe lang bewaart Diabeter mijn persoonsgegevens?
We bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de
persoonsgegevens zijn verzameld. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring
zolang wij ze bewaren.
Zijn er bijkomende privacyprincipes met betrekking tot de websites van Diabeter?
Onze websites kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. We stellen de links ter
beschikking als extra service, maar we voeren geen inspecties of controles uit op de privacypraktijken van
websites beheerd door derden; deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites beheerd door
derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties van websites beheerd door derden of voor uw
handelstransacties met hen.
Onze websites kunnen ook links bevatten naar andere websites die worden beheerd door Diabeter. Deze
Privacyverklaring is alleen van toepassing op de Diabeter website. Wanneer u een link gebruikt van deze
website naar een andere website, zelfs naar een andere site die wordt beheerd door Diabeter, raden wij u aan
de privacypraktijken van die website te inspecteren.
Klikgedrag
Op onze website houdt Diabeter algemene bezoekgegevens bij, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de
bezoekers. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om tijdstip van bezoek, duur van bezoek aan pagina’s, gebruikt
device (tablet / desktop etc.), geografische regio’s en de gebruikte zoekmachine. Deze gegevens gebruikt
Diabeter om de website zo goed mogelijk aan te passen aan het gedrag van de bezoekers. Ook worden deze
gegevens benut om meer gerichte informatie te publiceren op de website. Zo probeert Diabeter zijn
dienstverlening aan u verder te verbeteren.
Hoe kunt u contact opnemen met Diabeter?
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via:
Ons postadres:
Diabeter B.V.
Blaak 6
3011 TA ROTTERDAM
Tel. 088-2807277
Email: info@diabeter.nl
Fax: 088-2809299
September 2015
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