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WIJ VINDEN UW PRIVACY BELANGRIJK
Wij vinden uw privacy belangrijk. In dit privacy statement 
leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Website
Comfortzorg gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie 
die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die u via de website 
doorgeeft aan onze organisatie. De persoonlijke informatie die u 
ons geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De medewerkers 
van Comfortzorg die uw persoonsgegevens verwerken, houden 
zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens/AVG 2018.

Bezoekersstatistieken
Als u de website van Comfortzorg bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te 
zien wie de website bezoekt. Comfortzorg is wél geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek 
aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest 
worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek. Wij maken gebruik van software om 
bezoekersinformatie te meten en te analyseren.

Links
Op de website van Comfortzorg staan links naar websites van andere organisaties. Comfortzorg is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Comfortzorg is ook niet verantwoordelijk voor de 
privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden 
aangeboden.

Gebruik gegevens
De gegevens die u heeft ingevuld, gebruiken wij om te reageren op uw vraag of verzoek. In dit geval 
worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als aanvrager vast te stellen en om 
misbruik door derden te voorkomen.

Inzage en correctie van uw gegevens
U heeft ten alle tijde recht op inzage en correctie van de gegevens die u bij ons heeft aangeleverd. 
Mocht blijken dat deze gegevens niet correct zijn verwerkt, dan kunt u contact opnemen met de 
Contactpersoon Privacy via mail: secretariaat@comfortzorg.nl met als onderwerp: Correctie 
Gegevens of via telefoonnummer 0513-437764.




