PRIVACYVERKLARING INTERNITY
INLEIDING
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese
privacywetgeving stelt meer eisen aan organisaties om de privacy van consumenten te
waarborgen. Een adequate beveiliging is hierdoor nog belangrijker geworden. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt in plaats van de oude Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP).
In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan Internity en iedereen
die aan Internity op wat voor manier dan ook is verbonden, moet voldoen omdat privacy
gevoelige informatie van cliënten wordt vastgelegd binnen de administratie van Internity.
De beveiliging heeft een juridische en een technische kant. Juridisch gaat het om welke
afspraken er gemaakt zijn en hoe deze zijn vastgelegd. De technische kant gaat over de manier
waarop de techniek is geregeld om de cliëntgegevens zo goed mogelijk te beschermen.
De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:
• Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten.
• Het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier.
• Het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden.
• Het aantonen dat een patiënt, of cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor
het vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.
WAT HET VERWERKINGSREGISTER MOET BEVATTEN
De AVG schrijft voor welke informatie in het register van verwerkingsactiviteiten opgenomen
dient te worden. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, dient Internity het
register direct te kunnen tonen.
In dit register van verwerkingsactiviteiten van Internity wordt opgenomen:
• Een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens (=cliëntgegevens) die worden
verwerkt in het cliëntendossier en/of in een digitaal programma.
• Een beschrijving van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

•
•
•
•

Welke rechten betrokkenen (cliënten) hebben en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen
(zoals het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde
gegevens).
Welke organisatorische en technische maatregelen Internity heeft genomen om de
persoonsgegevens te beveiligen.
Hoe lang Internity de persoonsgegevens bewaart.
Hoe Internity omgaat met een data-lek.

PRIVACYVERKLARING INTERNITY
Internity respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar we hebben voor onze
dienstverlening persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens
wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze
privacyverklaring is van toepassing op onze website www.internity.me en de diensten die wij
aanbieden. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij
persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je
als persoon geïdentificeerd kan worden.
Internity respecteert de privacy van haar cliënten, de bezoekers van haar website
www.internity.me en degenen die zich hebben aangemeld voor begeleiding, programma’s en
workshops van Internity, Internity-BROES en Internity-ROADWORKS.
JOUW TOESTEMMING
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze
website www.internity.me bezoekt, een account aanmaakt op onze website of in ons
cliëntsysteem “MijnDiAd”, gebruik maakt van onze diensten of als je contact met ons
opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze
privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou
en ons uit te voeren, een cliëntdossier aan te leggen voor jouw therapeutische begeleiding en
voor een goede bedrijfsvoering van de praktijk (facturatie, doorgeven inkomensgegevens aan
de Belastingdienst, opstellen jaarcijfers, informatie voor eigen bedrijfsvoering). Als je ervoor
kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan je leveren.
We zullen je gegevens niet zonder je toestemming met derden delen, tenzij we daartoe
wettelijk verplicht zijn.
MIJNDIAD JURIDISCH
MijnDiAd het is online systeem dat wij gebruiken om je cliëntgegevens in vast te leggen en
een gedegen praktijkadministratie te voeren. Internity voert alleen een online administratie;
je gegevens worden niet in een papieren dossier vastgelegd. Naast namen, adressen en
contactgegevens worden er ook zogeheten bijzondere persoonsgegevens in vastgelegd. Het
gaat hier om bijvoorbeeld medische gegevens of de gegevens van je zorgverzekering. Omdat
het om gevoelige gegevens kan gaan is een adequate beveiliging uiterst belangrijk.
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Alle gegevens die wij bij Internity of jij als cliënt in MijnDiAd invoeren blijven van Internity.
MijnDiAd verwerkt enkel gegevens en zorgt voor de beschikbaarheid van de gegevens in het
cliëntsysteem. MijnDiAd gebruikt gegevens enkel om MijnDiAd te verbeteren en om MijnDiAd
beschikbaar te hebben. MijnDiAd zal geen gegevens verkopen en zal geen contact met
cliënten opnemen.
Voor de wet is MijnDiAd een verwerker en is de klant van MijnDiAd (=Internity) de
verantwoordelijke. MijnDiAd verwerkt namelijk enkel gegevens in opdracht van haar klanten.
De afspraken die MijnDiAd hierover met Internity als klant maakt, zijn vastgelegd in een
verwerkersovereenkomst. Hierin zijn de verplichtingen m.b.t. de verwerking van de
persoonsgegevens tussen Internity en MijnDiAd vastgelegd. Daarnaast is hierin een
geheimhoudingsplicht opgenomen. Door deze overeenkomsten kunnen wij van Internity
aantonen dat er duidelijke afspraken zijn en dat geheimhouding gewaarborgd is.
MIJNDIAD TECHNISCH
Naast de juridische kant draagt MijnDiAd zorg voor een adequate beveiliging van MijnDiAd.
Jouw gegevens worden op een server (een computer, speciaal ingericht voor MijnDiAd) in
Nederland opgeslagen. Dit wordt vaak ‘werken in de Cloud’ genoemd. Dit betekent dat de
server op internet is aangesloten zodat wij bij Internity altijd online bij jouw cliëntgegevens
kunnen komen.
Het beveiligen van de gegevens doet MijnDiAd op de volgende manieren:
1. Alle gegevens worden enkel over een HTTPS-verbinding (SHA-256 met RSA-codering)
verzonden.
2. De gevoelige gegevens (zoals de NAW, persoonlijke gegevens, mailadressen en
rapportages) worden versleuteld in de database opgeslagen.
3. Klanten van MijnDiAd (=Internity) worden verplicht een sterk wachtwoord te gebruiken.
4. Het is verplicht om twee-staps-verificatie te gebruiken. Hierdoor is naast het wachtwoord
een extra code nodig (die wordt gegenereerd op de telefoon van de gebruiker van
MijnDiAd) om in te kunnen loggen op MijnDiAd.
5. De servers die gebruikt worden voor het bewaren van de gegevens staan in Nederland in
een beveiligd datacentrum van Previder.
6. Dit datacentrum heeft verschillende certificeringen om een stabiele en veilige toegang
voor MijnDiAd te realiseren:
• ISO 27001:2013 gecertificeerd
• ISO 14001:2015 gecertificeerd
• ISO 9001:2015 gecertificeerd
• NEN 7510 gecertificeerd
• Elke klant van MijnDiAd (=Internity) heeft een eigen database.
• Elke 24 uur wordt er een back-up gemaakt van de databases.
• De actuele gegevens staan altijd op 2 fysiek gescheiden locaties. Bij een ramp, kan
hierdoor worden overgeschakeld naar de andere locatie.
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WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAT DOEN WE ERMEE?
Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij de volgende gegevens van je nodig:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Zorgverzekeraar
• Polisnummer zorgverzekeraar
• Huisarts
• IP-adres
• IBAN betaalgegevens
PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je van Internity ontvangt, staan de volgende gegevens die door je
zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kunt declareren bij je
zorgverzekeraar. De gegevens die verwerkt worden op je zorgnota worden ook verwerkt door
de boekhouder/accountant van Internity, met wie een verwerkersovereenkomst is afgesloten
ter waarborg van je privacy.
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Geboortedatum
• Zorgverzekeraar
• Polisnummer zorgverzekeraar
• Datum van begeleiding
• Korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld “Consult overige psychosociale
therapie” of “Consult hypnotherapie” met daarbij de prestatiecode zorgverzekeraars.
• Tarief van het consult
PRIVACY OP HET CLIENTDOSSIER
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut die jou begeleidt, een
dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige
Behandelovereenkomst), waaraan Internity en de aan Internity verbonden therapeut(en) zich
confirmeren. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over
mogelijk uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Deze gegevens in het
cliëntdossier blijven, zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)
vereist, 20 jaar bewaard, vanaf het moment dat ze worden vastgelegd in het cliëntdossier.
Je begeleidend therapeut bij Internity heeft als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Elke therapeut werkzaam bij Internity heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht
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(beroepsgeheim en beroepscode), is gediplomeerd therapeut en aangesloten bij een
beroepsvereniging en landelijke geschillencommissie.
Gezondheidsgegevens zijn in de AVG aangemerkt als bijzondere gegevens. Deze mogen
uitsluitend verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve
geneeskunde, medische diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten
of behandelingen, op grond van de wet, of uit hoofde van een overeenkomst met je
begeleidend therapeut van Internity. Je gezondheidsgegevens zullen niet worden verstrekt
aan medewerkers of derden werkzaam voor Internity-BROES, Internity-ROADWORKS, ICTbeheer, boekhouder/accountant of de Belastingdienst.
MET WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze
partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens
omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze
partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven
en niet voor eigen doeleinden. Zij zullen de werkzaamheden verrichten waarvoor Internity ze
inschakelt. Het betreft hier alleen de gegevens die vallen onder “Privacy op de zorgnota”.
Gegevens die vallen onder “Privacy op het clientdossier” worden nimmer zonder jouw
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming verstrekt aan derden.
De gegevens uit je clientdossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als je begeleiding is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere partij. Dit gebeurt alleen op jouw verzoek en met jouw
expliciete schriftelijke toestemming.
• Voor een waarnemend collega tijdens onverhoopte afwezigheid van je begeleidend
therapeut, mocht dit noodzakelijk zijn. Zowel lopende als afgesloten dossiers worden
overgenomen door een collega die zich gebonden heeft aan alle waarborgen voor
deugdelijke praktijkvoering en deugdelijke bewaring van dossiers. Voor overdracht van
dossiergegevens worden in eerste instantie alleen gegevens verstrekt die vallen onder
“Privacy zorgnota” en de clientplanning van Internity. Alleen in geval van calamiteiten zal
een waarnemende collega toegang krijgen tot je clientdossier met gezondheidsgegevens.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie.
• Als Internity vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal
Internity je eerst informeren en expliciet je schriftelijke toestemming vragen.
MELDCODE HUISELIJK GEWELD & (KINDER)MISHANDELING EN MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN DIAGNOSTIEK
EN BEHANDELING VAN SUÏCIDAAL GEDRAG
INTERNITY conformeert zich aan de Meldcode voor Huiselijk Geweld en (Kinder)Mishandeling.
Dit betekent dat bij een vermoeden van Huiselijk Geweld en/of (Kinder)Mishandeling wij het
gesprek hierover aangaan met de client. INTERNITY zal in eerste instantie inschatten of de
betrokken therapeut in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
Voorwaarde is dat de betrokkenen meewerken aan de geboden hulp en dat de hulp leidt tot
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duurzame veiligheid. Indien hulp verlenen op basis van die voorwaarden niet mogelijk is, doet
INTERNITY melding bij Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl).
Tevens conformeert INTERNITY zich aan de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en
Behandeling Suïcidaal Gedrag (MDR). Dit betekent dat in het kader van goed
hulpverlenerschap een professional bij acute en concrete suïcideplannen en een hoog risico
op een fatale afloop afwegingen moet maken over wilsbekwaamheid en de noodzaak om
ernstig nadeel af te wenden. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om de minimaal noodzakelijke
informatie met naasten of andere professionals te delen. De cliënt wordt hiervan direct, of zo
snel als verantwoord mogelijk is, op de hoogte gesteld.
WEBSITE EN COOKIES
Bij een bezoek aan de website www.internity.me worden je persoonsgegevens verwerkt voor
de verbetering van de website van Internity en social media sharing.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name
het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging, gegevens die je browser meestuurt,
het besturingssysteem dat je gebruikt, de serviceprovider die internettoegang verleent, het
soort apparaat waarmee onze website wordt gebruikt, worden geregistreerd en worden
gebruikt om statistische informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de
website.
De website van Internity maakt gebruik van 3 soorten cookies: noodzakelijke cookies,
analytische cookies en social media plugins. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de
harde schijf van je computer of mobiele apparaat wordt geplaatst door een website die je
bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie over je bezoek opgeslagen. Deze informatie kan
bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.
NOODZAKELIJKE COOKIES
Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij
aan cookies om je voorkeur voor wat betreft cookies of de taal waarin de website wordt
weergegeven te onthouden.
ANALYTISCHE COOKIES
Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken. Daarbij maken wij gebruik van het hulpprogramma Google Analytics. De
verkregen informatie wordt, door middel van analytische cookies, met inbegrip van het adres
van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van
Google in de Verenigde Staten. Het IP-adres is nooit herleidbaar naar een fysiek adres. Google
is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Wij hebben maatregelen getroffen
binnen Google Analytics zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt
beperkt en wij niet toestaan dat Google de verkregen informatie gebruikt voor andere
diensten van Google. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien
Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van
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Google verwerken (verwerkers van Google). Lees het privacy beleid van Google voor meer
informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
SOCIAL MEDIA PLUGINS
De berichten op onze website kun je delen via de buttons die daarop zijn opgenomen van de
sociale netwerken LinkedIn en Facebook. De verzending van de berichten wordt
bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn en Facebook zelf. Deze
codes maken gebruik van cookies. Lees de privacy verklaringen van LinkedIn, Twitter en
Facebook (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen (inclusief
eventuele doorgifte van je persoonsgegevens buiten de EU/EER).
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
Je hebt zelf controle over cookies en je kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookieinstellingen in je browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze je de
plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze je geïnformeerd wordt over een plaatsing
van een cookie, en hoe je geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies
te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat je onze website niet
(volledig) kunt gebruiken.
Via het contactformulier op de website van Internity kun je berichten en vragen sturen naar
de praktijk. De verwerking van deze informatie valt onder de AVG, maar heeft een lagere
beveiligingsstatus dan informatie die je verstuurt via het online cliëntsysteem MijnDiAd (zie
hierboven). Door dit formulier te gebruiken ga je akkoord met het verwerken van je gegevens
door de website van Internity.
PROGRAMMA AANBOD EN NIEUWSBRIEVEN
Internity biedt nieuwsbrieven aan en stuurt met regelmaat e-mails naar een groep
(potentieel) geïnteresseerden waarin wij (nieuw) programma aanbod aankondigen. Zo blijf je
op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Bij het aanmelden voor
individuele begeleiding en/of een van onze programma’s of workshops verzamelen wij de
naam van de organisatie (indien van toepassing), je naam, adres, postcode en woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres en eventuele specifieke vragen gericht op de individuele
begeleiding en/of het door jou geselecteerde programma.
Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem.
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wij
zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee
samenhangt gebruiken. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachte manier door
ons gebruikt.
MARKTONDERZOEK EN/OF CLIENTTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek of een
clienttevredenheidsonderzoek. Voor het versturen van een vragenlijst zullen we je gegevens
dan gebruiken voor het onderzoek, maar alleen nadat je hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk
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toestemming hebt gegeven. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Internity.
Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je antwoorden geven wij niet aan derden
partijen en worden alleen geanonimiseerd openbaar gemaakt. Mocht je "nee" aanvinken, dan
heeft dit op geen enkele wijze gevolgen voor je begeleiding.
We kunnen je vragen of je er bezwaar tegen hebt dat je e-mailadres voor een
cliënttevredenheidsonderzoek wordt doorgegeven aan de beroepsvereniging waarbij je
therapeut van Internity is aangesloten. Je weet dan dat je na afloop van de begeleiding een email krijgt vanuit de beroepsvereniging de VIT (Vereniging Integraal Therapeuten) met de
vraag of je een online-vragenlijst wilt invullen. Dit is volstrekt anoniem en je e-mailadres wordt
alleen gebruikt voor het cliënttevredenheidsonderzoek. Met jouw input kan de kwaliteit van
de dienstverlening van Internity voortdurend verbeteren. Mocht je "nee" aanvinken, dan
heeft dit op geen enkele wijze gevolgen voor je begeleiding.
BEVEILIGING
Internity doet er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies,
vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door
onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er
niet bij. Internity doet dit door middel van de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle personen met een persoonlijk account in het cliëntsysteem van Internity moeten hun
accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden.
Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare
technologie.
De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
De toegang tot de gegevens is beveiligd met twee-staps-verificatie.
ISO27001 en NEN7510 gecertificeerde hostingpartij.
Verwerkersovereenkomsten inclusief geheimhouding met alle personen en bedrijven die
toegang hebben tot de gegevens.
Dagelijkse encrypte backup naar een fysiek andere locatie.
Automatische update van de meest recente versie van relevante software, zodat software
optimaal beveiligd is.
Internity voert geen papieren administratie.

BEVEILIGINGSINCIDENTEN
Internity zal diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens of elke andere vorm van een
data-lek zo snel mogelijk melden aan jou. Deze melding omvat, waar mogelijk, tenminste het
volgende: de aard van de inbreuk, de categorieën en omvang van de betrokken
persoonsgegevens, de waarschijnlijke gevolgen van het data-lek, de maatregelen die Internity
heeft genomen en het contactpunt waar jij als cliënt meer informatie kunt verkrijgen.
Waar nodig, zal Internity volle medewerking verlenen aan het adequaat informeren van de
autoriteiten en betrokken personen over dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken. Ook
zal Internity volledige medewerking verlenen aan het uitvoeren van risicobeoordelingen, het
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analyseren van de oorzaak, het identificeren van vereiste corrigerende maatregelen en het
uitvoeren hiervan.
PRIVACY RECHTEN
Wij zijn ons ervan bewust dat je een aantal privacy rechten (inzage, rectificatie, verwijdering,
beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) hebt met betrekking tot de verwerking
van je persoonsgegevens. Voor de uitoefening van je privacy rechten kun je een verzoek
sturen per e-mail naar info@internity.me o.v.v. ‘Uitoefening privacy rechten’ of per post aan
Internity o.v.v. ‘Uitoefening privacy rechten’, naar het praktijkadres vermeld op de website
van Internity. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij je om bewijs van je identiteit vragen.
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens.
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens. In geval
van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele
gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst.
• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens.
• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw
gegevens onrechtmatig verwerken. Meer informatie hierover kun je vinden op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf
het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou
verwerken.
DOORGIFTE
Wij zullen je gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie
verwerken wij alleen je gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor
jouw gegevens of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zonder jouw toestemming zullen
we je gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven
genoemd zijn.
LINKS
Op de website van Internity kunnen links naar andere websites staan. Internity is niet
verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren
je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.
CONTACTGEGEVENS INTERNITY
Internity
Noordereinde 265
1243 JW ’s-Graveland
Telefoon: 06-48269497
info@internity.me
www.internity.me
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