
Privacyverklaring 

Wij houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens volgens de

Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  (AVG)  en  zorgen  voor  passende  beveiliging  van

deze gegevens.

1. Contactgegevens  ManageWare Pro

ManageWare Pro B.V.,  Beethovenlaan 33, 3706 BL Zeist, Postbus 568, 3700 AN Zeist

e-mail: admin@managewarepro.nl / telefoon: 030-6925701

2. Contactgegevens  func�onaris voor gegevensbescherming

Edwin van den Berg / e-mail: evandenberg@managewarepro.nl

3. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

ManageWare Pro verwerkt persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de applica5es en

overige dienstverlening teneinde de behandeling en doorverwijzing van pa5ënten te registreren,

een (digitale) prak5jkadministra5e te voeren en declara5e van zorguren mogelijk te maken, plus

die doeleinden die daar redelijkerwijs mee samenhangen of die met nadere instemming worden

bepaald.  ManageWare  Pro  verwerkt  uw  persoonsgegevens  om  contact  met  u  op  te  kunnen

nemen,  om u schri7elijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en om u te kunnen

factureren. Daarnaast kan ManageWare Pro uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of we9elijke verplich5ng.

4. De ontvangers van de gegevens

ManageWare Pro verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u  (bijvoorbeeld voor het registreren van een account bij

MyMindspace) of om te voldoen aan een we9elijke verplich5ng.

5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard

ManageWare  Pro  bewaart  uw  persoonsgegevens  in  haar  klantenbestand  zolang  u  een

overeenkomst met ons hebt. 

6.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hee7 het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek  tot  inzage,  correc5e  of  verwijdering  sturen  naar  admin@managewarepro.nl.

ManageWare Pro zal zo snel  mogelijk,  maar in ieder geval  binnen vier  weken,  op uw verzoek

reageren. 

7.  Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer ManageWare Pro het bovengenoemde niet nalee7 hee7 u het recht een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.  Grondslag verstrekking gegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten 

die u van ons afneemt.
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