Cookiebeleid
Podotherapie van de Kracht maakt via deze website gebruik van cookies. Podotherapie van de Kracht
vindt het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. De gegevens die u invult op deze
site worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden waar u toestemming voor geeft en zullen nooit
verstrekt worden aan derden.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet
worden geplaatst. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het
gebruik van cookies kan een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Tevens
worden cookies gebruikt om onze website te verbeteren en uw interesses en voorkeuren aan de
hand van uw surfgedrag op te slaan. Het is sinds 2012 verplicht in Nederland om te melden dat een
website gebruik maakt van cookies.
Weten cookies wie ik ben?
Nee. Uw persoonsgegevens komt een cookie niet te weten. Een cookie slaat alleen voorkeuren en
interesses op basis van uw surfgedrag op. De cookies kunnen dus nooit worden gebruikt om
privégegevens van uw computer in te zien.
Zijn er verschillende soorten cookies?
Ja, er bestaan functionele en niet-functionele cookies.
Functionele cookies
Functionele cookies worden altijd geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te
laten werken. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal
andere niet-functionele cookies.
Niet functionele cookies
Naast functionele cookies gebruiken we ook analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een nietfunctionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website maar
wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Zo plaatsen we ook niet
functionele cookies om social media buttons te tonen.
Analytische cookies
Om het verkeer op en naar de website te monitoren maakt podotherapie van de Kracht gebruik van
Google Analytics. Om meer te lezen over Google Analytics kunt u hier meer lezen in ons Privacy
beleid.
Kan ik Cookies verwijderen?
Ja, dit kan. U kunt Cookies blokkeren of verwijderen in uw internet browser. Er zijn programma’s
beschikbaar die cookies voor u verwijderen. Wilt u zelf Cookies verwijderen of blokkeren dan kunt u
bijvoorbeeld kijken op de website van de consumentenbond waar een duidelijke uitleg staat. Voor
deze uitleg klikt u hier.

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Disclaimer
Het samenstellen, onderhouden en de ontwikkeling van deze website wordt met grote
zorgvuldigheid uitgevoerd. De informatie op deze website is grotendeels bedoeld als informerend
van aard. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee informatie geplaatst wordt kan het voorkomen
dat er onjuiste of onvolledige informatie op een van de pagina’s van deze website terecht gekomen
is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie op deze website.
Medewerkers van podotherapie van de Kracht kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele gevolgen of opgelopen schade, van welke aard ook, vanwege de aangeboden informatie
op deze website. De informatie op deze website kan op ieder moment door podotherapie van de
Kracht gewijzigd worden. Via deze website worden geen goederen of producten verkocht, er is geen
sprake van een webwinkel.
Internetsites van derden
Op deze website staan links die leiden naar websites van derden, deze links zijn bedoeld als extra
hulp en informatie voor de bezoeker. Podotherapie van de Kracht is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor deze informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de getoonde
inhoud.

Privacy beleid – website
Uw privacy is voor podotherapie van de Kracht erg belangrijk. Wij vertellen u graag hoe wij omgaan
met alle gegevens die we verzamelen en ontvangen via de website. Podotherapie van de Kracht zorgt
ervoor dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. We zorgen er
ook voor dat we alleen persoonsgegevens verzamelen voor datgene wat echt nodig is. Tevens zullen
wij nooit uw persoonsgegevens zonder uw toestemming verstrekken aan derden.
Gebruik van persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan onze website laat u bepaalde gegevens achter, dit kunnen bijvoorbeeld
persoonsgegevens zijn (door het contactformulier in te vullen of te reageren op pagina’s). Wij
bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die door u aan ons worden verstrekt.
Wij kunnen u vragen om de volgende gegevens:
Voornaam / achternaam
E-mail
Onderwerp van het bericht
Uw bericht
De reden dat wij deze gegevens aan u vragen is dat wij deze gegevens gebruiken om contact met u
op te nemen of om uw vraag of afspraakverzoek correct te behandelen.
Bewaartermijn van persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de in deze
privacyverklaring of op de website omschreven doelen.
Beveiliging
Podotherapie van de Kracht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zorgt voor passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op door hier te klikken.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- Inloggen op de website is beveiligd doormiddel van een gebruikersnaam en wachtwoord in
combinatie met two factor authentication.

Websites van derden
In onze website kunnen links naar externe websites opgenomen zijn. Podotherapie van de Kracht kan
niet garanderen dat de websites van derden op een veilige of betrouwbare manier met uw
persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om bij deze websites navraag of onderzoek te doen hoe
zij met het verwerken van persoonsgegevens omgaan.
Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren en

hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt
wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door
Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk
worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt.
Wij hebben geen invloed op de manier waarop Google en sociale netwerkaanbieders, zoals
Facebook, omgaan met de verzamelde gegevens. Echter zijn deze aanbieders aangesloten bij het
Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is
van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van de verzamelde gegevens.
U kunt de Google Analytics opt-out plugin installeren om te zorgen dat uw surfgedrag niet
worden bijgehouden door Google Analytics. Deze plugin is beschikbaar voor alle veelgebruikte
browsers.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Klik hier voor het privacy beleid van Google
Klik hier voor het privacy beleid van Facebook

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u meer te weten komen over cookies dan kunt
u hier klikken voor ons cookiebeleid.
Gebruik van permanente cookies
Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website.
De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming
hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden.
Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een
prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de
instellingen van uw browser.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van
onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring en in ons privacy
beleid en onze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijden contact met ons opnemen via de mail:
info@podotherapievandekracht.nl of telefonisch op: 0683166391.

Als u wilt weten hoe wij omgaan met medische gegevens zodra u op afspraak bij ons in de praktijk
komt kunt u op onderstaande teksten klikken.

Privacyverklaring Podotherapie van de Kracht
Privacy beleid Podotherapie van de Kracht

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring te bieden op onze website. Meer informatie vindt u in
ons Privacy en cookie beleid. Door op 'Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze
cookies.

