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Privacystatement Zorgbroeders.nl  / 
 
Wij vinden betrouwbare en veilige gegevensverwerking zeer belangrijk net als de juistheid en 
beschikbaarheid van informatie. 
 
Als Zorgbroeders verzamelen, bewaren en verwerken we persoonsgegevens. In deze privacystatement 
vind je welke persoonsgegevens wij bewaren, waar wij die gegevens bewaren en waarom. 
 
Onze contactgegevens 
Zorgbroeders is een adviesbureau gericht op marketing- en communicatievraagstukken in de 
gezondheidszorg. Hieronder vind je al onze contactgegevens. 
 
Bezoekadres: 
Bolensteinsestraat 10 
3603 AZ Maarssen 
 
E-mail: info@zorgbroeders.nl  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Momenteel slaan wij alleen cookies van Google Analytics op. Deze gegevens gebruiken wij om de 
prestaties van onze website te meten. Jouw IP-adres wordt niet gemeten tijdens je bezoek aan onze 
website. We hebben Google Analytics geïmplementeerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens, gepubliceerd op 6 maart 2018. Je bezoekt onze website dan ook anoniem. 
 
Op onze website www.zorgbroeders.nl kun je een contactformulier invullen. Als je het contactformulier 
invult en verstuurt, ontvangen wij naast je vraag: 

§ jouw naam; 
§ de naam van je organisatie; 
§ jouw e-mailadres. 

 
De verstuurde e-mail wordt opgeslagen op de servers van G Suite. Wij maken van G Suite gebruik voor 
het hosten en verwerken van onze e-mails. Hier hebben we alle noodzakelijke verwerkingscontracten 
geaccepteerd, zodat ook binnen G Suite de veiligheid en privacy van je gegevens is gewaarborgd. 
 
Je kan je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief.  We registeren dan je: 

§ jouw voornaam en achternaam; 
§ de naam van je organisatie; 
§ jouw e-mailadres. 

 
De nieuwsbrieven worden verzonden met MailChimp. Wij hebben een verwerkingscontract met 
MailChimp, zodat we de veiligheid en privacy van je gegevens is gewaarborgd. 
 
Persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar 
In principe verzamelen wij geen persoonsgegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, 
tenzij zij toestemming hebben van een ouder of een verzorger. Helaas is het voor ons moeilijk om te 
controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Daarom raden wij ouders en verzorgers aan om 
betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen. Denk je dat wij persoonsgegevens hebben 
verzameld van een kind zonder jouw toestemming? Dan kun je een e-mail sturen naar 
info@zorgbroeders.nl.  Wij verwijderen dan de informatie. 
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Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? 
We hebben de volgende redenen om gegevens te verzamelen: 
 

1. Wij hebben jouw naam en e-mailadres nodig om de contactaanvraag te beantwoorden en je een 
nieuwsbrief toe te sturen. 

2. Wij willen graag weten op welke internetbrowser je zit en van welk apparaat je gebruikt maakt. 
Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren.  

3. Met inzicht in welke webpagina’s bezocht worden, kunnen we onze diensten afstemmen op de 
wensen van onze bezoekers. 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor 
personen. Een geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een computerprogramma of een 
computersysteem een besluit maakt. 
 
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is.  

§ Als je ons een contactaanvraag stuurt met daarin jouw naam en e-mailadres, beantwoorden wij 
die aanvraag. Als het mailverkeer is gestopt, verwijderen wij de gegevens gelijk. 

§ De gegevens voor onze nieuwsbrief bewaren we totdat je je hebt afgemeld. 
§ De gegevens van jouw internetbrowser en apparaat bewaren wij 26 maanden vanaf het moment 

dat je de website bezocht. Bij herhaald bezoek gaat de bewaartermijn opnieuw in. 
 
Met wie delen wij de persoonsgegevens? 
Zorgbroeders verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Wij verstrekken 
persoonsgegevens alleen aan partijen die ons helpen bij optimaliseren van onze diensten of aan partijen 
waaraan wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen. Met bedrijven die de gegevens 
verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat: 

§ dat wij verwachten dat onze partners op dezelfde manier met de gegevens omgaan als wij; 
§ dat wij willen weten welke personen er binnen de organisatie bij de gegevens kunnen. 

 
Cookies en andere functionaliteiten 
Onze website Zorgbroeders.nl maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij 
het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, telefoon of 
tablet, zoals Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox et cetera. Er bestaan verschillende 
soorten cookies: 

- Functionele cookies: cookies die ervoor zorgen dat de website werkt. 
- Analytische cookies: cookies die inzicht geven in hoe bezoekers gebruik maken van een website.  
- Advertising cookies: deze cookies houden bijvoorbeeld bij hoe vaak promotionele content is 

bekeken en voorkomen dat je te vaak dezelfde advertentie ziet.  
 
Zorgbroeders.nl maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies zorgen er 
bijvoorbeeld dat de website goed werkt en dat wij de website kunnen optimaliseren. Ook plaatsen we 
cookies die bijhoudt hoe je over de website heen ‘surft’. Met deze cookies kunnen wij geanonimiseerd 
bekijken welke content bezoekers belangrijk vinden. 
 
Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij jou geïnformeerd over de cookies.  
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Wil je niet meer dat wij de cookies van jouw bezoek opslaan? Dan kun je je afmelden voor de cookies 
door jouw internetbrowser zó in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Bekijk hier hoe dat 
werkt: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.  
 
In onderstaand (bijna volledig) overzicht hebben we de verschillende cookies genoteerd: 
 
 

Cookie Omschrijving Bewaartermiin 
_ga Cookie voor de webstatistieken 

van Google Analytics 
26 maanden 

_gat Cookie voor de webstatistieken 
van Google Analytics 

Per sessie 

_gid Cookie voor de webstatistieken 
van Google Analytics 

Per sessie 

_gat_UA-38953274-1 
 

Cookie voor het inladen van 
scripts via Google TagManager  

Per sessie 
 

wfvt_1880564784 
 

Functionele cookie voor de 
werking van ons CMS 
Wordpress 

1 dag 

wordfence_verifiedHuman 
 

Functionele cookie voor de 
werking van ons CMS 
Wordpress 

1 dag 

wordpress_test_cookie 
 

Functionele cookie voor de 
werking van ons CMS 
Wordpress 

Per sessie 

wp-settings-3 Functionele cookie voor de 
werking van ons CMS 
Wordpress 

349 dagen 

wp-settings-time-3 
 

Functionele cookie voor de 
werking van ons CMS 
Wordpress 

349 dagen 

 
 
Ik wil mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Als wij persoonsgegevens van jou hebben, heb je een aantal rechten: 

- Je mag jouw persoonsgegevens inzien. 
- Je mag jouw persoonsgegevens wijzigen. 
- Je mag jouw persoonsgegevens laten verwijderen. 
- Je mag jouw toestemming om persoonsgegevens te verwerken intrekken. 
- Je mag ons vragen om alle gegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of 

naar een andere instantie toe te sturen. 
 
Als je gebruik wilt maken van één van deze rechten, kun je een e-mail sturen naar info@zorgbroeders.nl. 
Om er zeker van te zijn dat jij de persoon bent die het verzoek heeft aangevraagd, vragen wij jou om een 
kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Deze gegevens hebben wij niet nodig. Wij reageren zo snel mogelijk 
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op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.  Na verwerking van je verzoek, vernietigen we de 
kopie van jouw identiteitsbewijs. 
 
Vind je dat wij niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan eerst contact op met ons.  
Daarna kun je, indien nodig, een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. Deze partij heet de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de klacht via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons indienen. 
 
Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens? 
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact met ons op: info@zorgbroeders.nl. 
 


