Privacy statement websites Zorggroep Drenthe
Persoonsgegevens die wij verwerken van website bezoekers
Wij verwerken geen persoonsgegevens van u tenzij u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op onze website(s) aan ons heeft verstrekt.
Persoonsgegevens welke wij verwerken als u een contactformulier op onze websites
invult:
− Geslacht
− Naam
− Adres
− Postcode
− Plaats
− Telefoon (optioneel)
− Email
Bewaartermijn
Persoonsgegevens via het contactformulier: maximaal 6 maanden
Niet- identificeerbare informatie die wij verwerken van website bezoekers
Wij verzamelen bepaalde niet- identificeerbare automatische informatie over de
gebruikers van onze websites.
Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) en
pagina’s bezoekt, de regio van waaruit u onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke
u op onze website(s) bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u
bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke
informatie u up- of download van de website(s).
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te
stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij
kunnen de niet-identificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze
gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie over de cookies
die wij gebruiken, verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘cookies’ binnen dit document.
Onze websites kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van
anderen bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij
raden u aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op
de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.
Website
Zorggroep Drenthe is verantwoordelijk voor de exploitatie van de websites
www.zorggroepdrenthe.nl, www.theatermozaiekzuidlaren.nl, www.bijdeburen.nl,
www.galeriemozaiek.nl en www.messchenstaete.nl.
De websites van Zorggroep Drenthe zijn openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met
uitzondering van de op de website aanwezige Portal(s). Elke betrokkene kan de websites
van Zorggroep Drenthe bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Zorggroep Drenthe
door te geven.
Verwijzingen en links
De websites van Zorggroep Drenthe bevatten verwijzingen en/of hyperlinks naar één of
meerdere websites van derden. Zorggroep Drenthe is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Verantwoordelijke
en Zorggroep Drenthe raden betrokkene dan ook aan het privacy beleid van de websites
van deze derden na te lezen zodat betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn
persoonsgegevens omgaan.
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Gebruik logbestanden
De websites van Zorggroep Drenthe verzamelen automatisch bepaalde nietidentificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar websites, waaronder datum en
tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar betrokkene is
doorgelinkt naar de websites van Zorggroep Drenthe, het besturingssysteem van
betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die betrokkene heeft
bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat betrokkene doorstuurt of downloadt
van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de
website en om de websites en dienstverlening van Zorggroep Drenthe te optimaliseren.
Doorgifte aan derden
Daarnaast kunnen de gegevens zoals weergegeven bij ‘gebruik logbestanden’ worden
gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen
technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent
worden opgeslagen voor toekomstig gebruik met uitsluiting van de gegevens die u heeft
ingevuld op het contactformulier.
Cookies
De websites van Zorggroep Drenthe maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
informatiebestandjes die een website op uw hardware (bijvoorbeeld computer of
smartphone) achterlaat. Op de websites van Zorggroep Drenthe worden verschillende
cookies gebruikt. Onderstaand vindt u een overzicht van de cookies die deze websites
gebruiken.
Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de websites naar behoren te laten functioneren.
Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te
bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de websites te
vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het
opsporen van misbruik van de websites.
Social media cookies
Informatie op de websites kan worden gedeeld via Social media. Daarvoor kan gebruik
worden gemaakt van de op de websites aanwezige Social media buttons. Deze
functioneren op basis van Social media cookies die zijn geplaatst door de Social media
partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn). Door op een Social media
button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende Social media
partij. Voor het gebruik van de cookies van de Social media partijen verwijzen wij naar de
informatie hierover op de website van deze Social media partijen. Deze informatie kan
regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de
websites. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google
Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de websites bezoeken, op welk tijdstip de
website en -pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website
bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s
worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn
opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de websites
optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers.
U kunt met behulp van uw browserinstellingen aangeven dat u niet (langer) wilt dat er
cookies op uw hardware worden geplaatst. In dat geval worden er alleen functionele
cookies geplaatst nu deze nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de website.
Daarnaast wordt er in dat geval een zogenaamde no-follow cookie geplaatst om vast te
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kunnen leggen dat er alleen functionele cookies mogen worden geplaatst.
Wanneer u ervoor kiest om met behulp van uw browserinstellingen aan te geven dat u
niet (langer) wilt dat er naast de functionele cookies ook andere cookies op uw hardware
worden geplaatst, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website
beïnvloeden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
fg@zorggroepdrenthe.nl. De functionaris gegevensbescherming zal zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. De websites van Zorggroep Drenthe zijn beveiligd met een
betrouwbaar SSL Certificaat.
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