
 

RT Praktijk De Esdoorn, gevestigd aan Eikepage 67, Breda, is verantwoordelijk voor 

de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

rtpraktijkdeesdoorn.nl  

RT Praktijk De Esdoorn  

 

Monica Dekker 

Eikepage 67 

4814 TM Breda 

Tel: 06-23555595 

E-mailadres: info@rtpraktijkdeesdoorn.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

RT Praktijk De Esdoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 

onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een 

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- IP-adres 

- Locatiegegevens 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- Internetbrowser en apparaat type 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken 

RT Praktijk De Esdoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- RT Praktijk De Esdoorn analyseert uw gedrag op de website om daarmee de 

website te verbeteren en een inzicht te krijgen van de websitebezoekers. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

mailto:info@rtpraktijkdeesdoorn.nl


RT Praktijk De Esdoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

RT Praktijk De Esdoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of 

om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

RT Praktijk De Esdoorn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een 

cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RT PRAKTIJK DE 

ESDOORN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de 

website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen 

we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website 

hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het 

plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te 

stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die 

eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een 

toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-

doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld 

adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals Google Analytics, Twitter en 

Facebook. 


