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Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van een eenmalige inschrijving voor een nieuwsbrief door Stichting Dijklander 
Ziekenhuis (hierna: het Ziekenhuis). 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die te herleiden is naar u, zoals bijvoorbeeld uw 
naam en e-mailadres. We zorgen dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de 
privacywetgeving worden behandeld. Gegevens worden niet met anderen gedeeld. 

1. Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing? 

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u zich via communicatie@dijklander.nl 
aanmeldt om eenmalig op de hoogte te worden gehouden over nieuws van het Centrum 
voor kinderwens begin 2021 (hierna: Service). Voor deze Service is het nodig 
persoonsgegevens te verwerken beperkt tot de noodzakelijke contactgegevens. Deze 
Privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop wij uw 
persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden dit gebeurt en hoe u uw rechten kunt 
uitoefenen. 

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Het Ziekenhuis is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens in het kader van deze dienstverlening. 

Het Ziekenhuis is gevestigd aan de Maelsonstraat 3 te (1624 NP) Hoorn en ingeschreven in 
het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41235021, waarvan deel 
uitmakend locaties Hoorn en Purmerend. 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 

Voor deelname aan deze Service vraagt het Ziekenhuis naar uw e-mailadres. U kunt altijd 
een verzoek indienen om deze gegevens in te zien of te verwijderen, door een mail te sturen 
naar privacy@westfriesgasthuis.nl.    
  

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinde: voor relatiebeheer om 
uitvoering te kunnen geven aan deze Service. 

5. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming. Uw toestemming kunt u te 
allen tijde intrekken, door een e-mail te sturen naar communicatie@dijklander.nl.  
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6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinde 
waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn voor deze service is maximaal 6 maanden 
na inschrijving van deze service, waarna uw gegevens zullen worden verwijderd. 

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om 
uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen 
wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor 
informatiebeveiliging. Personen die namens het ziekenhuis toegang hebben tot uw gegevens 
zijn zeer beperkt en zijn bovendien gehouden tot geheimhouding. 

8. Uw rechten: inzage, correctie en verwijdering 

Op grond van wetgeving hebt u diverse rechten betreffende de verwerking van uw 
persoonsgegevens, zoals het recht op inzage en het recht op correctie of verwijdering van 
uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens of uw 
toestemming intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 
verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. Wilt u van deze 
rechten gebruikmaken, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. 

9. Gebruik van cookies 

Wij maken gebruik van cookies binnen de omgeving van de website. Omdat wij uw privacy 
willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoeken willen verbeteren, is het 
belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Lees meer hier over in onze 
Cookieverklaring. 

10. Klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit aan ons 
melden via onze website. Ook hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens: 

Autoriteit Persoonsgegevens 
T.a.v. de klachtencoördinator 
Postbus 93 374 
2509 AJ DEN HAAG 

11. Datalek melden 

Wilt u een datalek melden? Dat kan via dit meldformulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk 
contact met u op voor de verdere afhandeling. 

Wilt u meer weten over datalekken? Kijk dan ook eens op de informatie van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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12. Geautomatiseerde besluitvorming of profilering 

Het Ziekenhuis maakt voor deze service geen gebruik van profileringstechnieken die op 
geautomatiseerde wijze besluiten nemen (over personen). 

13. Functionaris Gegevensbescherming 

Het Ziekenhuis heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt 
toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het Ziekenhuis over de 
privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van 
de Raad van Bestuur van het Ziekenhuis. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle 
vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. 

14. Hebt u een vraag? 

Hebt u een vraag over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen 
met de FG: 

mr. Rob Donders 
privacy@westfriesgasthuis.nl   
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