Privacy Verklaring
Wij nemen de bescherming van gegevens heel serieus. Hoe we met gegevens omgaan, hebben
we vastgelegd in deze verklaring en ons privacyreglement wat u op onze website kunt inzien
en kunt downloaden.
In dit kader is het goed om te weten wij als gecertificeerd keuringsinstituut voldoen aan artikel
9, 2e lid, letter h van de EU-AVG “Verwerking van bijzondere categorieën van
persoonsgegevens”.
Op grond daarvan valt Medimark onder de algemene uitzonderingsgronden op het
verwerkingsverbod.
Beschermen persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden tegenwoordig op allerlei
plekken bewaard. Denk maar eens aan de gemeente, de
belastingdienst, de huisarts, de sportclub waar u lid van
bent en uw werkgever. Daarnaast doet u misschien ook
wel mee aan spaaracties en enquêtes of heeft u een
klantenkaart van de supermarkt of een favoriete winkel.
Om te voorkomen dat persoonsgegevens verkeerd
gebruikt worden, zijn er in Europees verband afspraken
gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de AVG, de Algemene
verordening gegevensbescherming, internationaal ook wel
bekend als GDPR. De AVG bepaalt dat je als bedrijf zorg
vuldig moet omgaan met persoonsgegevens en is van toe
passing op alle vormen van het verwerken van persoons
gegevens. Het maakt dus niet uit of die verwerking op
papier of in computerbestanden gebeurt. Organisaties die
persoonsgegevens gebruiken, zijn verplicht te zorgen voor
een gedegen beveiliging van de persoonsgegevens. Gaat
het toch een keer mis? Dan moet dat gemeld worden.

Wat betekent dit voor ons?
Wij houden ons minimaal aan de richtlijnen van de AVG.
Hoe we dat precies doen, hebben we vastgelegd in een
verklaring. De belangrijkste punten uit deze Verklaring zie
je in het kader hiernaast.

Zo doen we dat bij Medimark
Wij verwerken uw gegevens volgens de
richtlijnen van de AVG.
Wij hebben moderne technische en
procedurele maatregelen getroffen om
de beveiliging van uw gegevens te
kunnen garanderen.
De toegang tot uw gegevens is beperkt
tot de medewerkers die uw gegevens
mogen verwerken.
Onze medewerkers zijn voortdurend alert
op het geheimhouden van uw
gegevens.
Uw gegevens worden volgens de
geldende richtlijnen bewaard en daarna
automatisch door ons verwijderd.
Wij melden eventuele datalekken aan u,
zodat u de Autoriteit Persoonsgegevens
en/of de betrokkenen kunt informeren.

Meer weten?
Als u van gedachten wilt wisselen over hoe wij omgaan
met uw gegevens dan kunt u natuurlijk altijd contact
opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming
(FG): Sandra van Ooijen (sooijen@rock-solid.nl) of een van
onze medewerkers.
Heeft u nog vragen, dan helpen we u graag verder. Telefoon: 010 27 22 777

Meer informatie op: www.medimark.nl

