
PERSOONSGEGEVENS 

Labyrint Praktijk voor Natuur- en Psychosociale therapie en MeCuMa B.V Advies,  Coaching  en Opleiding hecht 

waarde aan een zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. Wij zullen bij het gebruik van de persoonsgegevens 

waarover we beschikken altijd proberen de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven. In het vervolg van deze 

Privacyverklaring lichten wij toe hoe wij aan uw persoonsgegevens kunnen komen, wat wij daarmee doen, wat uw 

rechten zijn en waar u terecht kunt met vragen, opmerkingen en eventuele klachten. 

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u 

ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de 

volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We versturen mail via Zorgmail. 

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw 

computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker 

meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de 

website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. 

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS 

Naast het opslaan van gegevens maken wij gebruik van Google Analytics, zodat wij de gewoonte, de wensen en het 

gebruikersgedrag van de bezoeker kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen wij onze websites beter afstemmen op de 

doelgroep en beter voldoen aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google Analytics kan worden bijgehouden hoe 

vaak er op een bepaald item wordt geklikt en welke pagina's het op de website goed doen of eventueel verbeterd 

kunnen worden. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en 

door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, 

alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 

deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Door gebruik te maken van 

http://www.google.com/intl/nl/privacy/ads/
http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html


deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de 

doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

FACEBOOK EN TWITTER 

Als op de site knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en 

Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze 

code plaatst onder meer een cookie (zie boven). 

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met 

uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

VERSTREKKEN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer 

dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten. 

GEBRUIK VAN COOKIES 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 

bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw 

computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze 

cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. 

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal 

weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het 

mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de 

volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in 

de betreffende browser kunt aanpassen: 

● Internet Explorer (Microsoft) 

● Firefox (Mozilla) 

● Safari (Apple) 

● Google Chrome (Google) 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 

http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647


Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 

derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET 

Wij hechten er grote waarde aan dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer u vragen 

heeft die niet in deze Privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud 

daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt 

u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen. 

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING 

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden 

gepubliceerd. 

 

 

 

 

 
 

https://www.labyrint-coaching.nl/prod/index.php/contact

