Privacy statement IZIT
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door IZIT gevestigd
aan de Zuiderval 62-2, 7543 EZ Enschede.
Verwerking van persoonsgegevens door IZIT
Voor IZIT is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. IZIT respecteert uw privacy en
draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de
toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. IZIT verwerkt persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verwerken:
-

NAW gegevens
Contact gegevens
Functie / beroep / bedrijfsnaam
Financiële gegevens
Gegevens m.b.t. contracten
Verificatie zorgverlener

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door IZIT verwerkt voor de volgende doeleinden:
-

Het kunnen uitvoeren van overeenkomsten
Verzenden van onze nieuwsbrief en informeren over nieuwe diensten of wijzigingen van
onze diensten en producten
Het voeren van de administratie en voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de
administratie- en bewaarplicht
Het berekenen, vastleggen en innen van de verschuldigde bedragen
Het verbeteren van de website en de dienstverlening

Geautomatiseerde besluitvorming
IZIT maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.
Bewaartermijn
IZIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens verzameld worden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor voldoening
aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.
Beveiliging van persoonsgegevens
IZIT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies
IZIT maakt gebruik van analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Uw privacy blijft met deze analytische
cookies gewaarborgd.
Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IZIT.
Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt
indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een gangbaar bestandsformaat te
ontvangen.
We kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te
voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte
wijzigingen laten aanbrengen in uw persoonsgegevens.
Functionaris Gegevensbescherming
IZIT stelt een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan. De FG houdt toezicht op de naleving van
en geeft advies over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en is uw contactpersoon voor alle
vragen die over privacy gaan. De contactgegevens van de FG staan onderaan dit privacy statement
vermeld.
Toezichthouder
IZIT wilt u erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
De toezichthouder voor de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt de AP
bereiken via autoriteitpersoonsgegevens.nl
Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of een beroep wilt doen op uw rechten, kunt u contact
opnemen met servicedesk@zorgnetoost.nl of 088-4357337.

Meer weten?

