
 

 

 
 
 

Privacy Verklaring van Stichting CASA-Gemert 
 
1. Introductie 

Stichting CASA-Gemert  (hierna CASA) is de 

beheerder van de website  

www.casa-Gemert.nl.  In dit overzicht wordt 

aangegeven hoe CASA persoonsgegevens 

verzamelt en op welke wijze deze gegevens 

worden gebruikt. De verantwoordelijke partij 

voor de verwerking is CASA. 

 

CASA zet zich in voor de bescherming van de 

privacy van haar leden en de 

bezoekers van haar website. Persoonsgege-

vens van leden en bezoekers worden uiterst 

zorgvuldig verwerkt en beveiligd. CASA 

houdt zich aan de wet en regelgeving op 

het gebied van de bescherming van per-

soonsgegevens, zoals de Wet bescherming 

persoonsgegevens en – met ingang van 25 

mei 2018 – de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

2. Welke gegevens worden verzameld? 

Bij bezoek aan de website www.casa-

gemert.nl worden alleen naam en email 

adres opgeslagen indien de bezoeker een 

reactie plaatst of het contact formulier invult. 

 

3. Aan wie worden de persoonsgegevens 

verstrekt? 

Alleen leden van CASA hebben inzage in uw 

persoonsgegevens om contact met 

elkaar te kunnen opnemen. 

 

De persoonlijke gegevens worden uitsluitend 

met uw toestemming aan de betrokken zorg-

leverancier verstrekt en alleen als dit nodig is 

1) ter voorbereiding van een intakegesprek; 

2) de uitvoering van een zorgovereenkomst 

of 3) om te voldoen aan een wettelijke ver-

plichting. 

 

Bewaren van persoonsgegevens 

CASA bewaart persoonsgegevens niet langer 

dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van 

de doeleinden waarvoor de gegevens worden 

verwerkt, en in elk geval zo lang als specifie-

ke regelgeving vereist. 

 

 

 

4. Hoe worden de persoonsgegevens 

beveiligd? 

CASA neemt ten allen tijde passende techni-

sche en organisatorische maatregelen ten-

einde uw persoonsgegevens te beveiligen 

tegen verlies of tegen enige vorm van on-

rechtmatige verwerking. 

 

5. Verwijzingen naar andere websites 

De website van CASA kan verwijzingen en/of 

advertenties naar websites van andere be-

drijven bevatten. CASA is niet verantwoorde-

lijk voor het gebruik van uw persoonsgege-

vens door die andere bedrijven. CASA raadt 

u aan om het privacybeleid van de desbetref-

fende bedrijven te raadplegen. 

 

6. Uw privacy rechten 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgege-

vens, het recht om correctie van uw per-

soonsgegevens te vragen en daarnaast kunt 

u vragen om overdracht van uw gegevens. 

Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het 

gebruik van uw gegevens. 

 

Indien de verwerking van uw gegevens be-

rust op toestemming, dan kan deze na be-

eindiging van het CASA-lidmaatschap inge-

trokken worden. 

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. 

privacy gerelateerde zaken sturen aan het 

secretariaat van CASA (casa-

gemert@live.nl). U ontvangt dan zo spoedig 

mogelijk antwoord. 

U bent tevens gerechtigd een klacht in te 

dienen over het gebruik van uw gegevens bij 

de Autoriteit persoonsgegevens. 

 

7. Wijzigingen van het privacybeleid 

Het bestuur van CASA behoudt zich het recht 

voor om dit privacybeleid 

statement te wijzigen.  

 

8. Contact 

Voor vragen en/of suggesties met betrekking 

tot dit privacybeleid verklaring en/of met 

betrekking tot de verwerking van uw per-

soonsgegevens kunt u zich richten tot de 

secretaris van CASA (casa-gemert@live.nl). 
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