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Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van Stichting Medical-Ameland, Terpelânnen 13,  
9161 DX Hollum-Ameland. De Stichting is op19 december 2017 opgericht en ingeschre-
ven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70336245. 

Wij respecteren de privacy van onze cursisten, bezoekers en klanten en dragen er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  
Stichting Medical-Ameland is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in over-
eenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en op be-
hoorlijke en zorgvuldige wijze wordt verwerkt.  
Heeft u naar aanleiding van deze verklaring vragen, stel ze dan gerust per e-mail aan 
info@medical-ameland.nl. 

 

Dataverzameling en gebruik 

Stichting Medical-Ameland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik 

maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier 

op de website verstrekt. Stichting Medical-Ameland kan de volgende persoonsgegevens 

verwerken: 

• Uw voor- en achternaam 
• Uw adresgegevens 
• Uw telefoonnummer 
• Uw geboortedatum 
• Uw e-mailadres 

 

Cookies 
Wij kunnen op onze website gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbe-
stand dat opgeslagen wordt op je computer. Deze bevat informatie over je bezoek aan 
een website. Stichting Medical-Ameland gebruikt cookies uitsluitend voor statistische 
analyse van het bezoek- en kijkgedrag op onze website. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 
Zonder uw nadrukkelijke toestemming verstrekt Stichting Medical-Ameland geen per-
soonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeen-
komst die Stichting Medical-Ameland met u heeft en/of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om 
uw persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken. 
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Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 
U hebt het recht Stichting Medical-Ameland te verzoeken om inzage in uw persoonsge-
gevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.  

Beveiliging persoonsgegevens 
Stichting Medical-Ameland heeft organisatorische maatregelen genomen om uw per-
soonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en on-
rechtmatige verwerking.  
 
Contactgegevens 
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Stichting Medical-
Ameland wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgege-
vens, kunt u contact met ons opnemen.  

 


