Privacy Statement SPITS ALKMAAR B.V.

Introductie
SPITS Alkmaar B.V. is gespecialiseerd in het leveren van geautomatiseerd ingepakte geneesmiddelen aan
apotheekhoudenden. Dit systeem ondersteunt apotheken in het zorg verlenen aan hun patiënten in zowel de
thuissituatie als in een instelling. Om bedrijfsactiviteiten uit te voeren verwerkt SPITS Alkmaar B.V. onder
andere medische gegevens – dit zijn bijzondere persoonsgegevens volgende de letter van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
SPITS Alkmaar B.V. hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw
persoonsgegevens. SPITS Alkmaar B.V. onderschrijft de noodzaak van bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van haar medewerkers, klanten en andere betrokkenen. Wij zullen uw persoonsgegevens
uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en overige van tijd tot tijd
toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
SPITS Alkmaar B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De tabel hieronder geeft
daar een overzicht van. In het overzicht wordt ook weergegeven welke type persoonsgegevens worden
verwerkt, de bewaartermijn van de gegevens en de (categorieën van) partijen die daarbij betrokken zijn.
Het verpakken van weekrollen op naam van patiënt en toedientijdstip wordt gedaan in opdracht van een klant.
SPITS Alkmaar B.V. is alleen de verwerker van deze gegevens. Wilt u meer informatie over deze verwerking
raadpleeg dan de privacyverklaring van de klant.
Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens plaats aan landen buiten de Europese Unie.
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Cookies
Bij het bezoeken van de website worden in de regel enkele technische gegevens door uw computer
geautomatiseerd aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem,
de gebruikte internetbrowser en de internetpagina. Google en YouTube kan op basis van de door hen
verzamelde gegevens wel uw identiteit achterhalen. Meer informatie over uw privacy in verband met
zoekmachines leest u bijvoorbeeld in de privacyverklaring van Google.

Beveiliging van gegevens
SPITS Alkmaar B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het
beveiligingsniveau is in overeenstemming met de verwachtingen, die in het maatschappelijk verkeer gelden, en
ingeregeld met inachtneming van de normen die gelden voor ISO 27001 en NEN 7510 e.v. De website is beveiligd
middels TLS. Met persoonsgegevens die in onze database zijn opgeslagen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en
alleen medewerkers, die voor hun werk inzage nodig hebben, mogen deze gegevens inzien. SPITS Alkmaar
B.V. zal de beveiligingsmaatregelen periodiek testen en aanpassen aan de ontwikkelingen en inzichten in de
markt.
Uw rechten
Een belangrijk aspect van de AVG is dat personen waarvan persoonsgegevens worden verwerkt bepaalde
rechten hebben. Door gebruik te maken van deze rechten heeft u meer zeggenschap over uw gegevens.
Welke rechten u heeft en hoe u daar gebruik van kunt maken staat hieronder beschreven.
Recht
Toestemming

Informatieplicht
Recht op inzage
Recht op verwijdering
(recht op vergetelheid)
Recht op rectificatie en
aanvulling
Recht op bezwaar
Recht op beperking
Recht op overdacht
(dataportabiliteit)

Betekenis
Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van (bijzondere)
persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. De
verwerking van deze gegevens wordt op dat moment direct gestaakt.
U heeft het recht om te weten wat SPITS Alkmaar B.V. met uw (bijzondere)
persoonsgegevens doet en waarom dit gebeurt.
U heeft het recht in te zien welke (bijzondere) persoonsgegevens SPITS Alkmaar
B.V. verwerkt.
U heeft het recht uw (bijzondere) persoonsgegevens te laten wissen en
‘vergeten’ te worden (dat wil zeggen dat uw gegevens niet langer openbaar zijn
terug te vinden).
U heeft het recht uw (bijzondere) persoonsgegevens die SPITS Alkmaar B.V.
verwerkt te (laten) wijzigen, indien deze niet correct of up-to-date zijn.
U heeft het recht om op ieder gewenst moment bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens.
U heeft het recht om minder (bijzondere) persoonsgegevens door SPITS
Alkmaar B.V. te laten verwerken.
U heeft het recht om uw (bijzondere) persoonsgegevens over te dragen of indien
mogelijk door SPITS Alkmaar B.V. over te laten dragen.

Uw rechten uitvoeren
Om aanspraak te maken op uw rechten kunt u een schriftelijk verzoek indienen via:
gegevensbescherming@distripackpharma.nl onder vermelding van ‘’Verzoek om uitoefening rechten AVG
privacy’’. U dient bij een verzoek te allen tijde te melden om welk recht het gaat en uw identiteit kenbaar te
maken. Nadat het verzoek in behandeling is genomen wordt er contact met u opgenomen. Niet alle verzoeken
om recht kunnen worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat wettelijke bepalingen SPITS Alkmaar B.V verplichten
bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek termijn te bewaren. Indien een dergelijke situatie van
toepassing is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Klachten
Mocht u onverhoopt klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens dan kunt u hiervoor terecht
bij de Privacy Officer van SPITS Alkmaar B.V. Aangezien wij hechten aan rechtstreekse communicatie met
onze klanten, stellen we deze mogelijkheid voorop. Onder het kopje ‘Contact’ vindt u de contactgegevens van
de Privacy Officer.
Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse
onafhankelijk toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens. Meer informatie over de AP vindt u op
hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ of bel op werkdagen naar: (088) 180 52 50.

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen over uw gegevensbescherming bij SPITS Alkmaar B.V. kunt u contact
opnemen met de Privacy Officer via gegevensbescherming@distripackpharma.nl en/of FG via
gegevensbescherming@distripackpharma.nl

Vestiging
SPITS Alkmaar B.V.
Diamantweg 21A
1812 RC Alkmaar
Tel. 072 511 4292
Info@spitsalkmaar.nl
Wijzigingen privacy statement
Indien de privacy statement van SPITS Alkmaar B.V. wijzigt, worden aanpassingen op deze pagina
gepubliceerd. Op deze manier heeft u altijd de mogelijkheid op de hoogte te blijven over de gegevens die
verzameld worden en hoe of onder welke omstandigheden ze worden gebruikt.
Deze website (www.spitsbv.nl) bevat links naar andere websites. SPITS Alkmaar B.V. is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige privacy-aangelegenheden die zich in dat verband mochten
voordoen en evenmin voor de inhoud, beveiliging of eigendom van de gelinkte websites.
Dit Privacy Statement is gepubliceerd op: 2 november ’22

