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PRI!ÀCYVERKLARING

Praktijk Karen Engelbertink respecteert de privacv van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de reclrten van
bezoekers met betrekking tot de geautonratiseerde venr'erking van persoonsgegevens. Vanlege r,olledige
transparantie met orue klanten hebben ra'ij tlaaron'r een beleid gefornruleerd en geïmplernenteerd met betrekl(ing tot
deze venr'erkingen zelf, ltet doel en'an alsook de mogelijkhecler voor betrokkenen orr hun de rechten zo goed
rnogelijk te kumren uitoefenen.

Voor alle aanvullende infonnatie over de beschenrriug van persool.lsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens; httpj:{qutoritqllpejs_oolsgeger:ens.nl/{}].

Totdaf u op de website |ret gebruik rran cookies en andere tracking s)§tems accepteerl, plaatsen rvij geen niet-
geanonimiseerde anah"tische cookies eniof tracking cookies op uw conrputer, r'nobiele telefoon of tablet.
Met lret voortzetten van het bezoek van de Website a(cepteert u de volgende gebruikersvoonvaarden.

De huidige op de Website beschikbare r,ersie van de privaclverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang
u de Website bezoekt, totdat eer: nieuwe versie de lruidige versie ven angt.

Artikel 1 - Wetteliike bepalirrgcn

1. Website (hienra ook "cle website"); rr.wr,r,.karenengelbertink.con:

3. Veranhvoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hiema ookr "De belieerder"): Prakti.ik Karen
Engelbertink, gevestigd te Horstra's Wijk 49, 7782 RA De Krirn, kvk-nurnmer: 73498629.

Artikel 2 - Toegaug tot de rvebsite

De toegaug to{ de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zrilt deze rr,ebsite a}sook de gegevens en infonnatie
die daarop verstrekt rvorden niet gebruiken vöor commerciële, politieke of publicitaire doeleiuclen, dan wel voor
enige comrnerciële aanbiedingen en in lret bijzonder niet gebmiker voor ongevraagde elektronische aanbiediugeu.

Artikel 3 - De conterrt \an de website

Alle merkerr, afbeeldiugen, teksten, couunentarelt, illustraties, (anirnatie)plaatjes, videobeeldeu, geluicïen. alsook alle
technische applicaties die gebruikt kuunen rvorden om de rt'ebsite te laten functioneren en ureer in het algemeen alle
onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschennd bij wet door intellectuele eigendonrsrechten. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassirrg, op w'elke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel en an,
lnet inbegrip r.'atr de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemrning van de verannvoordelijke,
is terr strengste verbodeu. Indien cle beheerder niet meteen actie onderneenlt tegen enig inbrer.rk, kan dat niet u,orcielr
opgevat als stilzwijgende toesteluning clan rvel het afzien vau rechtsl'ervolging.

Artikel 4 - Het brheer varr de rvebsite

Voor ltet goecle beheer l'an de rr,ebsite kan de belreerder op ieder ntoluent;

r de toegang aan een hepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbrelten of beperken tot de gehele of een
gedeelte r,au de website

' alle infornratie verruijr{eren die het functioneren van c{e r"r,ebsite kan verstoren of in strijd is nret nationale of
intenrationale $'etgeving of in strijd is nret internet-etiquette

t de rvebsite tijdelijk niet beschikbaar lrebben teneinde updates uit te kunuen voerell

Artikrl 5 - Verantu,oortlelijklrrderr
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ne beireercler is in geen geval verantwoordelijk vonr falen, sÍoringen, rnoeilijkheclen of oirderbrekingen van lret
funrtiorieren van de website, rqaardcor de ruebsite of een van zijn functionaliteiten niet ioegarkelijk is. De lvi,lze
w-aarop u verbinding zoekt met de rtebsite is rrv eigen veràrltwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen
te treffen ohl u11' àpparatuur en !"lw gegevens te beschernleË tegËll onder ardere virusaanlralleu op het internÉt. Ll bent
bovendien zelf r.erantloorclelijk vsor de rtebsite: en de gegevens clie u op interuel raadpleegt,

De beheercler is niet aansprakelijk voor jrridische procedures die tegen u rt,crden gevoerd:

. vanr,vege het gebmik van de u,ebsite of diensten toegankeli.ik via iliternet
t vanu'ege l':et schendeu van de yoonl.aàrdell van deze privacy polict'

ile beheerder is riet verantx''oordelijk voor enigr schacle die u zetrf opl*cpt, dar wei derder of ur,r, apparatuur opiopen
als gevolg van u\{ verbinding met of lret g*bruik van de website. U zult zich onthoudrn van iedere actie iegen de

behmrder als gevolg lrienan,

Indien de beheercler betrokken raakr bij een gesrhil als gevolg van rlw gebruik van deze r,r.ebsite, is hij gereclrtigd alle
schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u ïe \rerhàlen.

Artikel 6 - Het t'erzatrrtleu vàn Srgevflrl

U,it'gegevens rr,orden veraameld doar Fraktijk l{aren Engelbertink. Onrter persöonsgegevens wcrden verstaan: al}e
informatie over Ëen geïdentificeerde of identificerrt'are natutrlijke persoou; ais identificeertraar r.r-ordt beschouwd
een natuurlijl{e persoon tlie dirmt *f indirect kan rvorden geïdentificeerd, riret namË aau de hand valr eel} idemificator
zcals een uaaru? eer iderrdficatiel§lnllrer, Iacatiegegevens, aerl onlire identificator of een of rneer elementen clie
kenmerkend eijn voor de fusieke, fysir:l*gische, genetische, psyrhisclre, econonrisclre. cuiturele of soriale ider:titeit,

De persoonsgegËyens die op de nebsi* rro.arden vemameld r,-orderr l'roofdzakelijk gebnriht door de bei:eercier vcor
het onderhoudeit vau relatleE met u en iudien aan de orde r.oor het vent erken van ntr, bestellingen"

Artikel 7 - Lr+'rechten meÍ betrekking tot urr.srgeveus

Op grond van artikei 13 lid 2 sub b AYG heeft eenieder recht op inzage van er1 rectificdtie of wissing van zijn
persoollsg€geyens of beperking van de lrem betreffende verwerking, alsn:ede het reclrt tegen cie ven*,erking bezrvaar
te l::aken en het rerht op gegrvelrsoverdraagbaarheid. i- kunt deze reclrien uitoeferren door contact illet otx§ op te
nemen via irf o@)karerengelbertink,rom,

Ieder verzoek daartoe dieut te rtsrden vergezeld vafi een kopie van een geldig identiteitsbeu,ijs, u'aarop n urr'
handtekening heeft gezet en or:der vernrelding r,'an het adres waarop eï rlet Ll corltact kan rr,order: opgenonlerl.
Binnen 1 maanrl na het ingedienclr verzoek, krrjgt u antwoord op uw verzoek. Àflrankelijk van de compleriteit val
de r.erzoehen eri het aanÍal van rie verz*eken kan deze terr:rijn indien noclig met f maasden rr,orden verlengd"

Artikel I - Vrnt'erking vau persootrsgege\.errs

trn gevai van srhending van enige wet- of regelgeving, llraanran de bezoeker rsordt verdaclrt er: rvaan'orr de
autoriteiten per§oonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft luerzameld, r.r,orrleil deze aan hen verstreltt l'la een
tuitclrukkelijk Ën gemötiveerd verzoek l.an die autariteitel, wairïla deze persoonsgege:/eus ruitsdien niet meer ouder
de besclrenling van de bepalingrn var deze privacSverklaríng rnallen.

lndien bepaalde informaile noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de rvebsite, zal de
verantlilosrdelijke het verplichte karakter vail dËze infomatie aangrven op het m*ment rran het vrËgen var de
gegev€ns.

Àrtikel I - Corrulerciële aanbietlingen

1, kunt ronrmerciële aanbiedingen kijgen lan de beheercler. Indien u deze riet (nreer) r,rensl te ont\rarïger, §tuurt u
een mail naar htt volge*de adres: info@karenengelbertink.corn.
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Indien u tijilens het bezoek vàt1 de \{iebsite enige persoousgegeveus tegenkomt, dient u ziclr te ollth*r}deil t an l:et
tr erzatuelen ervan of van enig ander ougeoorloofd gebmih alsosk van iedere daarl die een inbreuk op de persaonlijke
levetrssfeer van die perso(oln{eni oplevert. De beheerder is in geen geva} verantwoordelijk in bovenger:cemde
siÍuaties.

Artik*l L0 - Bewaarternrijn gegevrns

De dosr cle beheerder van website verzan:elde gegfvens worden gebmikt en bewaard voor de duur zoals deze bij r.r,et

is bepaald.

Artikel l1 - Cookies

1. Eell caohie is een klei* tekstbesïand elat bij h*zoek aan ouze lsebsiïe geplaatst rtrordt op de harde srhijf van
tlw contputer. Een tookie bevat gegevens zadat u bij elk hezoeh aan clnze weLrsite als bez*eher kan worclen herkend.
Het is dan mogelijk om flnze lvebsite speciaal op u in te stellen en het inloggen te yergenlakkelijken.

l. \{ij gebruiker: tle voigende soorlell cookies öp slize website:

- Fttnctionele cookies: zoals sessie- e* login cookies r.osr het bijhouden r''ar1 sessie- en i*loginformatie.
- Granonimiseerde Anall'tische cookies: orn inzage te krijgen il het bezoek aair snze *.ebsite op basis van itforn'latie
over bezoekersaantailetr, popr.rlaire pagina's *n onderu.erpen. Op deze wijze kunnen we de comurunicatie en
informatievsorzienirg beter afstenunen op de behoeften van trezoekerc vall otlze rcebsite. We kunnel niet zien wie
onze rvebsites bezoekt of vanaf welke pc liet bezoek plaatsvindt.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

- Geen overige cookies

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke e#of derden op uw apparatuur
worden gernstalleerd.

§. Voor meer informëtie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen
wij u uit om de volgende link te raadplegen: https:l/autoriteitpersoonsgegeverx.nUnllonderwerperlinternet-telefoon-

Àrtikel I"? - Beeldnrat*riaal rn aangeboden produrteR

Aan het beeldnrateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de rvebsite kunnen geen redrten wsrden ontleend.

Artikrl 13 - Taepasselijk rrrht

§p deze voorwaarden is Nederlands Recht r.an toepassing. De rechtba*k van de vestigingspiaats van de beheerder is
exclusief bevoegd bij eventuele geschilien omtrent deze voorwaarden, behoudens rvarneer hierop een wettelijke
uitzo*dering van ïoepassing is.

Artikel L4 - Contact

Voor vragen, prodrictirtfomritie rf infnrmatie over de website zelf, k*nt u zich richlen tof: i{aren Engelbexink,
inf o@lkarenen gelberrink.co m.

Artiksl 15 - Toesclrijving

Deze privacyverklaring is gemaakt n:et behulp van Rocket Lar,vy-er {lrtt'ps;l/www.rocketlawyer,cocltrlr'nl).

Deze privactruerklaritg is rran tsepassing sinds {ot nacler order,
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