
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de praktijk vindt u het document m.b.t. de AVG. Dit document is uw overhandigd tijdens het intakegesprek. Indien uw al onder behande-
ling was, ontvangt u deze bij uw eerst volgende afspraak mocht u deze nog niet ontvangen hebben. 
In deze verklaring geeft u o.a. een akkoord m.b.t de wet- en regelgeving beschreven in het AVG. 

Omdat ik wettelijk verplicht ben u van alle benodigde informatie te voorzien, welke nog niet waren opgenomen in de privacyverklaring die u 
heeft gekregen, leest u hieronder welke informatie nog van belang kan zijn voor u.

• Websitebezoek (www.zorgvooruwhuid.nl): 
Op de website van Zorg voor Uw Huid  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de 

datum/tijdstip waarop u de website van Zorg voor Uw Huid
 bezoekt. Daarnaast wordt uw gedrag vastgelegd van klikken/bezoeken van verschillende pagina’s binnen de Zorg voor Uw Huid website. 

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek-
en klikgedrag op de website. Zorg voor Uw Huid gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en pagina’s te opti-

maliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan verstrekt aan derden.
• Google Analytics
Dermediq maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe websitebezoekers op de Dermediq website komen en hoe de website 

gebruikt wordt. Google Analytics kan ons de volgende gegevens per IP-adres verstrekken:
o Geslacht;
o Woonplaats;
o Leeftijdscategorie;
o Interesses;
o Welke gedragsstroom op website vertoond.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google,  
en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van 
Google Analytics hier aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover 
deze derden de informatie namens Google verwerken. Zorg voor Uw Huid heeft hier geen invloed op.
Zorg voor Uw Huid heeft Google geen toestemming gegeven om via Zorg voor Uw Huid verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor 
andere Google-diensten en/of doeleinden.
• Uw heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Dit kunt u kenbaar maken via de mail info@zorgvooruwhuid.nl
• Indien u niet tevreden bent met de gang van zaken, kunt u dit aangeven bij de praktijk. Mocht hier niet adequaat op worden  

ingesprongen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u deze altijd tijdens u afspraak stellen of contact opnemen met ons 
via  06-28225511 of info@zorgvooruwhuid.nl
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