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Privacy beleid m.b.t. website SMWF
SMWF gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die mensen aan ons doorgeven. Wat dat
betreft verandert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van
kracht wordt, niets aan ons beleid. Wij gingen altijd al zorgvuldig om met uw privacy. De AVG vraagt
ons om dat beleid nog eens expliciet te vermelden en dat doen wij natuurlijk graag.
Vanzelfsprekend is het uitgangspunt dat wij uw gegevens niet ongevraagd doorgeven aan derden.
Van verkoop van gegevens zal nooit en te nimmer sprake zijn. Mocht u desondanks iets tegenkomen
op onze website waarvan u vindt dat het niet of onvoldoende aan de wettelijke richtlijnen voldoet,
aarzel dan niet om dat te melden via info@smwf.nl.
Cookiebeleid
Wij maken op deze website geen gebruik van cookies.
Recht op inzage, correctie of verwijdering
Je hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarvoor kun je
contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je te
identificeren.
Privacy beleid SMWF
SMWF garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site.
Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het
bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen,
binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt SMWF gegevens vast (aanhef, voornaam, achternaam,
woonplaats en adres, telefoonnummer, e-mailadres). SMWF gebruikt deze gegevens voor de
uitvoering van de dienst- en hulpverlening. Hierbij tracht SMWF rekening te houden met jouw
voorkeuren.

Jouw gegevens verwijderen
Wij bewaren jouw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wil je dat wij jouw gegevens uit ons
bestand verwijderen? Je kunt dan een e-mail sturen naar info@smwf.nl. Natuurlijk kun je ons dit ook
schriftelijk laten weten. Ons adres is: SMWF, Trekschuit 20, 8447 CJ te Heerenveen. SMWF voldoet
binnen 10 werkdagen aan jouw verzoek.
Privacy beleid andere websites
Op www.smwf.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk
voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij jou naar de
betreffende websites.
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Heb je nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar info@smwf.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze
wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres gebruiken. Onze medewerkers zijn jou graag van dienst.
Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter
altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

