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Privacy Policy 

Privacy policy voor Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) eigenaar van 

www.elo.acutezorgnetwerk.nl 

 

1) Waarborgen Privacy  

 

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.elo.acutezorgnetwerk.nl is een 

belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie 

we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. 

 

2) Toestemming 

 

Door de informatie en de diensten op www.elo.acutezorgnetwerk.nl te gebruiken, gaat u 

akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 

 

3) Vragen  

 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van AZNN en 

specifiek www.elo.acutezorgnetwerk.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres 

is aznn@umcg.nl. 

 

4) Gebruik van cookies 

 

Elo.acutezorgnetwerk.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te 

verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden 

hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de 

website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. 

 

5) Cookies uitschakelen 

 

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van 

de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op 

de website van de aanbieder van uw browser. 
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Privacy Statement voor AZNN 

AZNN kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en 

gebruiken:  

 Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of inschrijfformulieren zoals 

geslacht, naam, e-mailadres, telefoonnummer en instelling. 

 Waar toegestaan, kan AZNN informatie verzamelen over bepaalde personen en 

bedrijven, verkregen door andere partijen.  

 Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke 
transactie 

AZNN kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:  

 Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze opleidingen en trainingen. 

 Uw facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen 

 U relevante berichten zoals e-mail, nieuwsbrieven, informatie over diensten aan te 

bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd. 

Andere websites  

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze ketenpartners, YouTube-

video's of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de AZNN 

websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun 

privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.  

 

 

De AZNN website kan cookies verstrekken voor deze doeleinden:  

 Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de 

website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren. 

 Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het 
invullen van nieuwe formulieren. 

Veiligheid  

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. AZNN zal uw 

informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de standaarden om de aan ons 

verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens 

verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen 

verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. 

We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke 

gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.  

 

 

Updates voor dit beleid  

AZNN kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te 

plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.  

 

Contact Als u contact wilt opnemen met AZNN over een aspect van ons privacybeleid, 

gebruikt u dit email adres: aznn@umcg.nl 

 

mailto:aznn@umcg.nl

