Privacyverklaring NurseStation

Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd door NurseStation
In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe NurseStation Community BV
(“NurseStation”) omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via de
community, websites, nieuwsbrieven en webshops (hierna te noemen: “de Website”).
NurseStation respecteert de privacy van haar gebruikers en klanten van haar Website en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, wordt beschermd en
vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van bepaalde categorieën persoonsgegevens
is conform de AVG Algemene verordening gegevensbescherming.
NurseStation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken alleen die persoonsgegevens die
voor het betreffende doel nodig zijn. NurseStation zorgt ervoor dat alleen die
persoonsgegevens worden verstrekt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet
bovenmatig zijn. Gegevens die niet langer nodig zijn worden door ons verwijderd.
Registratie
Bij registratie voor het gebruik van NurseStation ontvang je een gebruikersnaam en een
hieraan gekoppeld door jou zelf gekozen wachtwoord. Met deze accountgegevens heb je
toegang tot het besloten gedeelte van de Website nadat je aanmelding door NurseStation is
geaccepteerd. Na registratie kun je een profiel aanmaken waarin je informatie over jezelf
kunt plaatsen. De profielgegevens zijn zichtbaar voor de andere geregistreerden van
NurseStation en worden gebruikt om je toegang te geven tot het besloten gedeelte van de
Website zodat je gebruik kunt maken van de mogelijkheden die de Website biedt. Deze
accountgegevens gebruiken wij voor het toekennen en beheren van accounts en de
bestrijding van c.q. controle op misbruik en/of oneigenlijk gebruik van producten en diensten
die toegankelijk zijn via je account.
Bestellingen
Indien je een bestelling plaatst, heeft NurseStation de volgende (persoons)gegevens nodig
om de bestelling uit te voeren, je van het verloop daarvan op de hoogte te houden en de
betaling af te wikkelen:
●
●
●
●
●
●

Voorletter(s) en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Factuuradres;
Bezorggegevens, indien deze afwijken van de opgegeven factuurgegevens;
Betaalgegevens.
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Indien je hier geen bezwaar tegen hebt kan NurseStation je e-mailadres gebruiken om je te
informeren over de ontwikkeling van de Website en/of relevante informatie en aanbiedingen
van NurseStation.
E-mail nieuwsbrief
Indien je een of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen die door
NurseStation worden aangeboden, dien je je e-mailadres te verstrekken.
Dit e-mailadres wordt gebruikt om je de gratis e-mail nieuwsbrief toe te zenden en
eventueel, indien je hebt aangegeven hier prijs op te stellen, om je te informeren over de
ontwikkeling van de Website en/of het toesturen van relevante informatie en aanbiedingen
van NurseStation.
NurseStation verstrekt je gegevens niet aan derden
NurseStation zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:
● je hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven;
● deze verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen partijen gesloten
overeenkomst;
● deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen;
● deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van
klanten en gebruikers van de Website.
In geval van fraude of misbruik kunnen de persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten
worden verstrekt. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van je gegevens. NurseStation blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze Website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@nursestation.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.
Overige vormen van gebruik
De inhoudelijke bijdragen die je plaatst op het besloten gedeelte, zal NurseStation nooit
buiten het besloten gedeelte openbaar maken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt
gegeven. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
●
●
●

het uitvoeren van overeenkomsten tussen jou en NurseStation;
het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening;
de verdere ontwikkeling en verbetering van de Website, producten en
dienstverlening;
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●
●
●

het doen van marktonderzoek;
ten behoeve van de beveiliging van de Website, producten en dienstverlening en het
tegengaan van misbruik daarvan;
het leveren van relevante en inherente informatie en aanbiedingen van NurseStation.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NurseStation neemt de bescherming van je 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 je gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
privacy@nursestation.nl. Daarnaast beschikt NurseStation over een Protocol Meldplicht
Datalekken.
Inzage en verbetering van je gegevens
Je kunt altijd kennisnemen van de persoonlijke informatie die NurseStation van je heeft. Op
het besloten gedeelte kan je je eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig zelf
aanpassen. Indien de informatie onjuist is kun je ook ons verzoeken deze aan te passen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door
NurseStation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons
een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en
machineleesbaar bestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie, te
sturen.
Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van je gegevens kun je, vergezeld van een
geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan
NurseStation:
● per e-mail: privacy@nursestation.nl;
● of schriftelijk: NurseStation Service, Euclideslaan 60, 3584 BN Utrecht.
Opzeggen account
Indien je geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, dan kun je
opzeggen door dit in je persoonlijke profielpagina aan te geven of door een e-mail te sturen
aan info@nursestation.nl.
Recht van bezwaar
Als je van mening bent dat NurseStation niet rechtmatig met het gebruik van je
persoonsgegevens omgaat, dan kan je kosteloos bezwaar maken indien deze gegevens
worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Je bezwaar tegen het
gebruik van je persoonsgegevens kun je op de volgende manieren richten aan NurseStation:
● per e-mail: privacy@nursestation.nl;
● of schriftelijk: NurseStation Service, Euclideslaan 60, 3584 BN Utrecht.
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Privacy beleid van derden
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met de Website zijn verbonden. NurseStation aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden
omgaan met persoonsgegevens. NurseStation adviseert je daarom om je altijd op de hoogte
te stellen van het privacybeleid op deze websites.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld
in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. De meest actuele versie van de privacyverklaring
is steeds te vinden op de Website. NurseStation adviseert dan ook deze privacyverklaring
regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan NurseStation
verstrekt.
Vragen
NurseStation helpt je graag verder als je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar
aanleiding van het bovenstaande.
● per e-mail: privacy@nursestation.nl;
● of schriftelijk: NurseStation Service, Euclideslaan 60, 3584 BN Utrecht.
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