
Privacyverklaring  

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT  
Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u 
gebruik maakt van de diensten van Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog, en/of omdat u deze 
zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mieke Zwenger 
Arbeidspsycholoog verstrekt.  

WAAROM Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog GEGEVENS NODIG 
HEEFT  
Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact 
met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of 
per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.  

Daarnaast kan Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog uw persoonsgegevens gebruiken in het 
kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Wij verwerken 
de minimaal benodigde persoonsgegevens om werknemers en werkgevers onze 
dienstverlening te kunnen aanbieden. Wij delen gegevens uitsluitend met toestemming van 
betrokkene(n) en uitsluitend met andere direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld een 
bedrijfsarts.  

HOE LANG Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog GEGEVENS BEWAART 
De bewaarduur van gegevens is maximaal twee jaar, conform de richtlijnen van het 
Nederlands Instituut van Psychologen. 

DELEN MET ANDEREN  
Wij delen gegevens uitsluitend met toestemming van betrokkene(n) en uitsluitend met 
andere direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts. Wij verkopen geen 
gegevens aan derden. 

BEVEILIGEN  
Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mieke Zwenger 
Arbeidspsycholoog maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mieke Zwenger 
Arbeidspsycholoog verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mieke Zwenger 
Arbeidspsycholoog op via info@miekezwenger.nl www.miekezwenger.nl is een website van 
Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog. Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog is als volgt te 
bereiken:  

Postadres: Julianastraat 42, 1931 CD Egmond aan Zee 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: volgt 
Telefoon: 06-29399948 
E-mailadres: info@miekezwenger.nl 

Het gebruik van cookies 
Voor een goed gebruik van onze website maakt Mieke Zwenger Arbeidspsycholoog gebruik 

http://www.miekezwenger.nl/


van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website 
en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je 
computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen 
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
 
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, 
maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de 
(anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze 
gebruiksvriendelijker maken. 

Toestemming voor het gebruik van cookies 
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door 
middel van een zogenaamde cookiebanner. 

De gebruikte type cookies en hun doelstellingen 
Wij gebruiken de volgende type cookies: 
- Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het 
gebruikersvriendelijker voor de bezoeker.  
- Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je 
een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of 
je de site al    eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een 
cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds 
bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen 
daarmee de volgende data verzameld worden: 
 
• Het aantal unieke bezoekers van onze website 
• Hoe vaak gebruikers de site bezoeken 
• Welke pagina’s gebruikers bekijken 
• Hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken 
• Bij welke pagina bezoekers de site verlaten. 

- Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website 
bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder 
bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij 
volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze 
cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data 
verzameld worden, zoals: 
 
• Welke pagina's je hebt bekeken 
• Hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven 
• Bij welke pagina je de site hebt verlaten 
 
- Social media related cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en 
LinkedIn welke artikelen en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze 
kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen. 
- Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een 
webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht 


