VINCERE GROEP

Wie zijn wij?
Vincere Groep B.V. en de hieraan gelieerde onderdelen Vincere GGZ BV, VHF BV, VAVC BV, Blok
Social Society BV (handelend onder Wij Zijn Q), Sterk! GGZ BV en de Stichting De vrienden van
Vincere, gevestigd aan Wilhelminastraat 47 Sittard, verder genoemd Vincere Groep wenst middels
deze privacyverklaring bezoekers van haar website(s) op de hoogte te brengen van de verwerkte
persoonsgegevens.
Daarnaast leggen we uit hoe u ons kunt bereiken als u vragen hebt over de wijze waarop we
omgaan met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten onder de
privacywetgeving. Voor patiënten en medewerkers van Vincere Groep is een separate
privacyverklaring van toepassing.
Waarom gebruiken we persoonsgegevens?
Vincere Groep gebruikt de persoonsgegevens van haar bezoekers voor de afhandeling van het
bericht dat via het contactformulier verzonden kan worden.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Om deze diensten goed te kunnen leveren worden, afhankelijk van de afgesproken methodiek, de
volgende categorieën persoonsgegevens door Vincere Groep verzameld, gebruikt en bewaard:
Contactgegevens: naam, e-mail en telefoonnummer en alle gegevens die u achterlaat in het
bericht.
Het gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat op computer of mobiele toestel wordt geplaatst, zodra u
de website van Vincere Groep. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te
voeren of virussen op uw computer over te brengen en bevatten, behoudens het IP-adres geen
persoonsgegevens van u. Elke gebruiker krijgt zijn eigen, unieke cookies die alleen kunnen worden
gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft toegewezen. De meeste
webbrowsers accepteren cookies automatisch. Vincere Groep gebruikt cookies voor de volgende
doeleinden:
Functionele doeleinden: Een van de belangrijkste doelen van cookies is om u tijd te besparen. Met
deze cookies bewaart de website uw instellingen zodat u bijvoorbeeld niet uw inloggegevens bij
ieder bezoekmoet invoeren.
Statistische doeleinden: Vincere Groep maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en
te optimaliseren. Via deze cookies houdt Vincere Groep bij hoe u de website gebruikt, bijvoorbeeld
hoe langde website is bezocht. Voor deze statistieken maakt Vincere Groep gebruik van Google
Analytics. Vincere Groep vindt uw privacy erg belangrijk Daarom heeft Vincere Groep een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. U kunt het privacybeleid van Google vinden op
haar website. Vincere Groep deelt geen IP-adressen, of andere persoonsgegevens met Google.
Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens?
Vincere Groep deelt uw persoonsgegevens, behoudens uw toestemming, niet met derden.
Wat doen we aan de beveiliging van uw gegevens?
Vincere Groep heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Vincere Groep streeft ernaar om zoveel mogelijk gegevens binnen de EER te verwerken. Als er toch
gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA, dan neemt
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Vincere Groep de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens
adequaat worden beschermd.
Hoelang bewaren van uw gegevens?
Doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, tenzij wij wettelijk gehouden zijn om
gegevens langer te bewaren. Wij bewaren de gegevens die wij ontvangen via het contactformulier
niet langer dan nodig is voor de afhandeling van uw bericht.
Wat zijn uw rechten als het om uw persoonsgegevens gaat?
U kunt uw persoonlijke gegevens en de contactgegevens die u op de site hebt verstrekt, inzien en
laten verwijderen door een verzoek hiertoe in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming.
De contactgegevens staan onderaan vermeld.
Wijzigingen
Vincere Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacyverklaring.
Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de
wijze waarop Vincere Groep uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons
opnemen per e-mail via privacy@vincere-groep.com of door een brief te sturen naar Vincere Groep
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming. De volledige gegevens van de Functionaris
Gegevensbescherming vindt u onderaan deze privacyverklaring.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet
eens bent met de wijze waarop wij met jou persoonsgegevens om gaan.
Functionaris Gegevensbescherming
mr. C.M. (Maarten) de Man
Erfstede 4 H
3431 KH Nieuwegein
Directe e-mail: deman@avgjuristen.nl
Kantoor: 030-7852791
Mobiel: 06-10025922
Versie: 1.0 - Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.
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