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PRIVACY POLICY DENTALLECT B.V. 

1 Definities 

1.1 In deze privacy policy hanteren wij de volgende definities:  

1.1.1 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;  

1.1.2 Diensten: alle, al dan niet betaalde, diensten en producten van Dentallect, zoals 
maar niet beperkt tot het aanbieden van de Websites, het toesturen van 
nieuwsbrieven, het ter beschikking stellen van whitepapers, het aanbieden van 
digitaal foto- en videomateriaal, het aanbieden van scholing door diverse 
middelen, boeken, tijdschriften en studiematerialen, het voorzien in toegang tot 
congressen en bijeenkomsten, het verschaffen van informatie op Websites en 
door personen ingeschakeld door Dentallect en alle aanverwante activiteiten 
van Dentallect;  

1.1.3 Leveranciers: de natuurlijke- of rechtspersoon die een dienst verleent aan 
Dentallect of dit in de toekomst mogelijk zal doen, inclusief de personen die in 
dienst zijn van deze natuurlijke- of rechtspersoon of namens deze natuurlijke- 
of rechtspersoon handelen;  

1.1.4 Persoonsgegevens: alle informatie die betrekking heeft op een levend, 
natuurlijk persoon die daarmee direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in 
het bijzonder een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, 
locatiedata, of een online identificator;  

1.1.5 Policy: deze privacy policy;  

1.1.6 Prospect: de natuurlijke- of rechtspersoon die in de toekomst mogelijk een 
Dienst afneemt van Dentallect, inclusief de personen die in dienst zijn van deze 
natuurlijke- of rechtspersoon of namens deze natuurlijke- of rechtspersoon 
handelen;  

1.1.7 Dentallect: Dentallect B.V., gevestigd aan de Silodam 89 (1013 AL) te 
Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 
registratienummer 55856055, hierna ook aangeduid als “wij”, “ons” en “onze”; 

1.1.8 Dentallect Account: een door Dentallect aangeboden mogelijkheid om door 
middel van inloggegevens in te loggen voor het gebruik van een Dienst;  

1.1.9 Verwerking: betekent elke handeling die betrekking heeft op 
Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 
opslaan, bijwerken of op andere wijze ter beschikking stellen of ander gebruik; 

1.1.10 Websites: de websites die worden onderhouden en geëxploiteerd door 
Dentallect: https://educatiedentallect.nl/; 

1.1.11 Werkgever: de entiteit of persoon waarmee u een arbeidsovereenkomst heeft 
gesloten, of waarvoor u op andere grond werkzaam bent.  

2 Dentallect 

2.1 Dentallect is een e-learning platform en biedt cursussen en opleidingen aan gericht op 
tandartsassistenten en andere medewerkers in en rond de tandartspraktijk.   
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2.2 Dentallect biedt verschillende Diensten en Websites aan. Deze Policy wordt beschikbaar 
gesteld door en is van toepassing op alle Diensten en Websites van Dentallect. 

2.3 Tenzij anders aangegeven, is Dentallect de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals bedoeld 
in de AVG voor de Verwerking van de Persoonsgegevens zoals omschreven in deze 
Policy. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via de volgende contactgegevens:  

Dentallect B.V. 

Afdeling Klantenservice 
Adres: Walmolen 1, 3994 DL Houten  

telefoon: +31 (0)30 –638 37 36 

email: info@dentallect.nl 

2.4 Dentallect is onderdeel van Springer Media B.V., onderdeel van de Springer Nature groep. 
Voor deze groep van bedrijven is er een functionaris voor gegevensbescherming 
aangesteld. U kunt contact opnemen met de deze functionaris via privacy@bsl.nl.  

3 Samenvatting van de Verwerking van Persoonsgegevens door Dentallect 

3.1 De Verwerking van Persoonsgegevens hangt af van uw gebruik van de Websites en 
Diensten. U vindt meer gedetailleerde informatie in de artikelen waarnaar wordt verwezen:  

3.1.1 Gebruik Websites: Als u onze Websites bezoekt om informatie in te winnen 
zonder dat u een account aanmaakt, dan wordt slechts een beperkte 
hoeveelheid Persoonsgegevens Verwerkt (zie onder gebruik websites); 

3.1.2 Registratie voor en het gebruik van Diensten: Indien u zich registreert voor 
of gebruik maakt van één van onze Diensten, dan worden er additionele 
Persoonsgegevens Verwerkt om deze Diensten te kunnen uitvoeren (zie onder 
registratie voor en het gebruik van diensten); 

3.1.3 Direct marketing: Uw Persoonsgegevens kunnen, tenzij u hier bezwaar tegen 
maakt, gebruikt worden om direct marketing uit te voeren (zie onder direct 
marketing);  

3.1.4 Sollicitanten: Indien u solliciteert bij Dentallect worden uw Persoonsgegevens 
Verwerkt door Dentallect (zie onder sollicitanten hierna); 

3.1.5 Prospects: Indien u een prospect bent van Dentallect, kunnen uw 
Persoonsgegevens worden Verwerkt (zie onder prospects hierna); 

3.1.6 Leveranciers: Indien u een Leverancier bent van Dentallect, kunnen uw 
Persoonsgegevens worden Verwerkt door Dentallect (zie onder leveranciers 
hierna).   

3.2 Wij hebben passende maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens  
(zie onder beveiliging hierna). Ook hebben we vastgesteld voor welke periode uw 
Persoonsgegevens opgeslagen worden, of we hebben de criteria vastgesteld om die 
periode te bepalen. Deze retentietermijnen gelden steeds, tenzij er een lidstatelijke of 
Unierechtelijke bepaling is die ons verplicht tot het langer Verwerken van de 
Persoonsgegevens.  

3.3 U bent, op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, mogelijk gerechtigd om 
bepaalde rechten uit te oefenen met betrekking tot de Verwerking van uw 
Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Uw rechten’. 
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4 Gebruik van de Websites 

4.1 Persoonsgegevens – Indien u één van onze Websites raadpleegt om bijvoorbeeld iets 
op te zoeken, maar u niet registreert voor één van de door ons aangeboden Diensten of 
op een andere manier Persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan verzamelen wij (op 
automatische wijze) de volgende Persoonsgegevens:  

4.1.1 De datum en het tijdstip van uw bezoek;  

4.1.2 de inhoud, datum en het tijdstip van verzoeken die u toestuurt aan onze 
Website; 

4.1.3 informatie over het apparaat waarmee u onze Website bezoekt, zoals het type, 
IP-adres, de schermresolutie, browserversie en het besturingssysteem inclusief 
de taalinstellingen; 

4.1.4 demografische kenmerken; 

4.1.5 het gebruik van de zoekmachine op de Website; 

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om 
Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van 
Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. 
Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen 
zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.  

4.2 Doeleinde – Deze Persoonsgegevens worden gebruikt om de Websites effectief aan te 
kunnen bieden, om onze Websites aan te passen aan uw behoeften, en om algemene 
demografische informatie te verzamelen voor anoniem, geaggregeerd gebruik. 

4.3 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld:  

4.3.1 worden Verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het zo 
goed mogelijk laten werken van de Website, zodat deze de Diensten van 
Dentallect optimaal ondersteunt en promoot, en ook het gerechtvaardigd belang 
om het verkeer op de Website te analyseren om zo de ervaring van onze 
bezoekers en de Website in het algemeen te verbeteren;  

4.3.2 Worden Verwerkt op basis van uw toestemming. 

4.4 Retentie – Deze Persoonsgegevens worden bewaard gedurende uw bezoek aan en 
gebruik van de Websites en gedurende een periode van twee jaar daarna.  

4.5 Cookies – Dentallect maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Meer 
informatie over dit gebruik is te lezen in de Dentallect Cookie Policy, die hier te raadplegen 
is: Dentallect adviseert u de Dentallect Cookie Policy door te lezen voordat u uw 
toestemming geeft voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens in dit kader.  

4.6 Google Analytics – Ten behoeve van statistische analyse gebruiken we Google Analytics, 
een webanalysedienst die wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), om informatie te verzamelen over de Diensten 
en Website.   

4.7 Google Analytics verzamelt Persoonsgegevens, zoals: welke gebruikers de Website 
bezoeken, welke inhoudelijke pagina's worden bezocht, bezoekduur en informatie over uw 
apparaat. We gebruiken de informatie die wij krijgen van Google alleen om te bepalen 
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welke informatie het meest waardevol voor onze bezoekers is, en om de Diensten en 
Website te verbeteren en optimaliseren.  

4.8 Google Analytics verzamelt alleen de IP-adressen die aan u worden toegeschreven op de 
dag van uw bezoek, in plaats van uw naam of andere informatie waarmee u geïdentificeerd 
kunt worden. Dentallect zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de Website te 
evalueren, om rapporten op te stellen over activiteiten op de Website en om andere 
diensten aan ons te verlenen die in verband staan met het gebruik van de Website en het 
internet.      

5 Registratie voor en het gebruik van onze Diensten 

5.1 Persoonsgegevens – Om gebruik van de Diensten mogelijk te maken, Verwerken wij de 
volgende Persoonsgegevens: 

5.1.1 Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, 
adresgegevens, beroep;  

5.1.2 Informatie die verband houdt met een Dentallect Account (gebruikersnaam en 
wachtwoorden) of enig ander account noodzakelijk om gebruik te kunnen 
maken van de Diensten;  

5.1.3 Berichtverkeer (bijvoorbeeld via e-mail of contactformulieren op de Websites); 

5.1.4 Uw voorkeuren ten aanzien van de Diensten;  

5.1.5 De resultaten van uw gebruik van de Diensten, bijvoorbeeld in verband met een 
leerproduct, zoals leer-, toets- of examenresultaten en inlogmomenten;  

5.1.6 Gegevens ten aanzien van uw gebruik van de Diensten; 

5.1.7 Gegevens omtrent uw Werkgever en uw functie bij uw Werkgever.     

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om 
Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van 
Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. 
Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen 
zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.  

5.2 Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u of uw 
Werkgever. Er worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet 
anderszins aangegeven.  

5.3 Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om: 

5.3.1 U te identificeren bij het inloggen; 

5.3.2 U en uw Werkgever Diensten aan te bieden; 

5.3.3 De Diensten en overeenkomst die met u of uw Werkgever is gesloten uit te 
voeren;  

5.3.4 Het bijhouden van uw Dentallect Account;  

5.3.5 Met u en/of uw Werkgever te communiceren en te informeren; 
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5.3.6 Diensten onder de aandacht te brengen en zowel deze Diensten als Dentallect 
verder te promoten;  

5.3.7 Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.   

5.4 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we Verwerken na registratie voor onze 
Diensten Verwerken we: 

5.4.1 Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op 
uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 

5.4.2 Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het 
uitvoeren van de overeenkomst die we met u en/of uw Werkgever hebben 
gesloten, het zo goed mogelijk inrichten van onze Diensten en Website en de 
communicatie met u en/of uw Werkgever te onderhouden, en het onder de 
aandacht brengen en promoten van de Diensten en Websites van Dentallect;  

5.4.3 Op basis van uw toestemming;  

5.4.4 Om aan op ons rustende wettelijke verplichtingen te voldoen.     

5.5 Retentie – De Persoonsgegevens die de Verwerken na registratie voor onze Diensten 
Verwerken we:  

5.5.1 Tot het einde van de overeenkomst die we met u en/of uw Werkgever hebben 
gesloten, en tot een periode van twee jaar daarna.  

5.6 De Persoonsgegevens die we nodig hebben om aan onze fiscale bewaarplicht te doen 
bewaren we tot een periode van zeven jaar, tenzij de toepasselijke wet- en regelgeving 
ons verplicht tot langer bewaren.  

6 Direct marketing 

6.1 Persoonsgegevens – Wij maken gebruik van direct marketing, zoals het versturen van e-
mails, post of sociale media berichten over additionele producten en diensten. Het gaat 
om de volgende Persoonsgegevens:  

6.1.1 Uw voor- en achternaam; 

6.1.2 E-mailadres; 

6.1.3 Communicatie met Dentallect;  

6.1.4 Enige informatie over de door u gebruikte Diensten; 

6.1.5 Informatie over uw Werkgever.   

6.2 Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om 
Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van 
Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. 
Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen 
zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.  

6.3 Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u of uw 
Werkgever. De informatie over door u gebruikte Diensten verkrijgen we door uw gebruik 
van onze Diensten te analyseren. 
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6.4 Doeleinde – Deze Persoonsgegevens worden door ons Verwerkt om u informatie aan te 
bieden waarvan wij denken dat u deze interessant vindt, Dentallect te promoten en onder 
de aandacht te brengen en informatie in te winnen over het gebruik van de Diensten en 
Websites.  

6.5 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we Verwerken ten behoeve van direct 
marketing, Verwerken we: 

6.5.1 op basis van ons gerechtvaardigd belang, dat er in bestaat om onze Diensten 
te vermarkten en onder de aandacht te brengen, Dentallect te promoten en 
onder de aandacht te brengen en informatie in te winnen over het gebruik van 
de Diensten en Websites;  

6.5.2 op basis van uw toestemming.  

6.6 Retentie – De Persoonsgegevens die we Verwerken ten behoeve van direct marketing 
Verwerken we tot onze laatste communicatie met u en gedurende een periode van twee 
jaar daarna. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor 
dit doeleinde, verwijderen we deze Persoonsgegevens zodra we uw bezwaar hebben 
doorgevoerd.   

6.7 Opt-out – U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw 
Persoonsgegevens voor direct marketing of tegen het gebruik voor het toesturen van 
nieuwsbrieven of andere communicatie. We zullen ons dan onthouden van elke 
Verwerking die verband houdt met dat doel. U kunt ons informeren over het feit dat u hier 
bezwaar tegen heeft via de links die in de communicatie opgenomen staat,  
via info@dentallect.nl.  

7 Sollicitanten 

7.1 Persoonsgegevens – Indien u wilt solliciteren bij Dentallect, dan vragen wij in ieder geval 
de volgende Persoonsgegevens op:  

7.1.1 Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens;  

7.1.2 CV, werkervaring, referenties, de informatie in de sollicitatiebrief;  

7.1.3 De verdere Persoonsgegevens die door u worden verstrekt; 

7.1.4 De Persoonsgegevens zoals opgenomen in het verslag van mogelijke 
gesprekken met de sollicitant;  

7.1.5 De uitkomsten van onderzoeken, tests en dergelijken.  

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om 
Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van 
Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. 
Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen 
zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.  

7.2 Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. Er 
worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.  

7.3 Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om: 

7.3.1 Uw sollicitatie in behandeling te nemen; 

mailto:info@dentallect.nl
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7.3.2 Te beoordelen of u geschikt bent om een overeenkomst met Dentallect aan te 
gaan;   

7.3.3 Met u te communiceren;  

7.3.4 Uw sollicitatietraject bij Dentallect zo goed mogelijk te laten verlopen;  

7.3.5 Een overeenkomst met u op te stellen en aan te gaan; 

7.3.6 Te analyseren hoe de vacature en promotie daartoe wordt ontvangen.   

7.4 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens van sollicitanten Verwerken we: 

7.4.1 Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op 
uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 

7.4.2 Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het 
uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten althans het 
nemen van de maatregelen om een overeenkomst met u te sluiten, het zo goed 
mogelijk inrichten van onze sollicitatieprocedure en de communicatie met u te 
onderhouden;  

7.4.3 Op basis van uw toestemming.    

7.5 Retentie – Deze Persoonsgegevens Verwerken we:  

7.5.1 Indien u de functie krijgt, zoals bepaald in het Intern Privacy Statement dat aan 
u zal worden verstrekt;  

7.5.2 Indien u de functie niet krijgt, tot vier weken na het einde van de procedure, 
tenzij u toestemming geeft om de Persoonsgegevens langer te bewaren. In dat 
geval bewaren we de Persoonsgegevens tot één jaar na het einde van de 
procedure.   

8 Prospects 

8.1 Persoonsgegevens – Dentallect Verwerkt Persoonsgegevens van Prospects, namelijk:  

8.1.1 Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens;  

8.1.2 Communicatie met Dentallect.  

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om 
Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van 
Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. 
Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen 
zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.  

8.2 Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. Er 
worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.  

8.3 Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om: 

8.3.1 U te informeren en te enthousiasmeren over de Diensten van Dentallect;  

8.3.2 Met u te communiceren;  
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8.3.3 Een overeenkomst met u op te stellen en aan te gaan; 

8.3.4 Te analyseren hoe goed de Diensten en promotie hiervan wordt ontvangen.   

8.4 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we van Prospects Verwerken, Verwerken we: 

8.4.1 Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op 
uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 

8.4.2 Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het 
uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten althans het 
nemen van de maatregelen om een overeenkomst met u te sluiten, het zo goed 
mogelijk inrichten van onze inkoopprocedure en de communicatie met u te 
onderhouden;  

8.4.3 Op basis van uw toestemming.    

8.5 Retentie – De Persoonsgegevens van Prospects Verwerken we:   

8.5.1 Zo lang als er contact is met de Prospect en tenzij hier bezwaar tegen is 
gemaakt;  

8.5.2 Tot twee jaar na het laatste contact met de Prospect.  

9 Leveranciers 

9.1 Persoonsgegevens – De volgende Persoonsgegevens worden Verwerkt van 
Leveranciers:  

9.1.1 Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens;  

9.1.2 Communicatie met Dentallect.  

Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om 
Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van 
Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. 
Het niet verstrekken van Persoonsgegevens zou er in voorkomend geval voor kunnen 
zorgen dat wij de overeenkomst die we met u hebben gesloten niet kunnen uitvoeren.  

9.2 Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. Er 
worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.  

9.3 Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om: 

9.3.1 Ons te laten informeren over uw diensten;  

9.3.2 Met u te communiceren;  

9.3.3 Het salestraject bij Dentallect zo goed mogelijk te laten verlopen;  

9.3.4 Een overeenkomst met u op te stellen en aan te gaan; 

9.3.5 Het inkoopbeleid van Dentallect te analyseren.  

9.4 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we Verwerken na registratie voor onze 
Diensten Verwerken we: 
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9.4.1 Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op 
uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; 

9.4.2 Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het 
uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten althans het 
nemen van de maatregelen om een overeenkomst met u te sluiten, het zo goed 
mogelijk inrichten van onze sollicitatieprocedure en de communicatie met u te 
onderhouden.  

9.5 Retentie – Deze Persoonsgegevens Verwerken we:  

9.5.1 Zo lang als er contact is met de Leverancier en tenzij hier bezwaar tegen is 
gemaakt;  

9.5.2 Tot twee jaar na het laatste contact met de Leverancier.  

10 Ontvangers en (internationale) doorgifte 

10.1 Persoonsgegevens worden (mogelijk) ontvangen door de volgende (categorieën van) 
ontvangers:  

10.1.1 Uw Werkgever;  

10.1.2 De partijen die wij inschakelen om diensten aan ons te verlenen, zoals de partij 
die onze data host, de beveiliging en onderhoud van de Diensten en Websites 
regelt en de bedrijven die we inschakelen om contact met u te onderhouden; 

10.1.3 Google LLC, een partij die wij hebben ingeschakeld voor het aanleveren van 
statistieken over de Website. Meer informatie over deze analyse is opgenomen 
in artikel 4.7 van dit statement. 

11 Derde partijen 

11.1 Content en diensten van derde partijen 

11.1.1 Youtube – Wij gebruiken de diensten van YouTube om video’s direct te kunnen 
afspelen vanaf onze Websites.  

Uw browser communiceert direct met YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San 
Bruno, CA 94066 USA. Wij hebben geen invloed op de activiteiten van YouTube 
op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens. Raadpleeg s.v.p. het 
privacy policy van YouTube voor meer informatie.  

11.1.2 Links naar website van derde partijen – Onze Websites omvatten hyperlinks 
naar websites van derden. Dentallect is niet verantwoordelijk voor de inhoud en 
de verzameling van Persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg s.v.p. de 
privacy policy van de betreffende websites om meer informatie te verkrijgen over 
de activiteiten van deze websites op het gebied van het Verwerken van 
Persoonsgegevens.  

12 Beveiliging 

12.1 Dentallect treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico 
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. 
Enkele voorbeelden van dergelijke maatregelen:  

12.1.1 onze beveiligings- en privacy policy worden periodiek nagekeken en verbeterd 
waar nodig; 
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12.1.2 alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot Persoonsgegevens met een 
gebruikersnaam en wachtwoord; 

12.1.3 Certificaten voor de beveiliging van Persoonsgegevens worden behaald en 
onderhouden.  

13 Uw rechten 

13.1 Afhankelijk van de situatie heeft u de volgende rechten:  

13.1.1 Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens; 

13.1.2 Het recht om de rectificatie van Persoonsgegevens te vragen; 

13.1.3 Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen; 

13.1.4 Het recht om te vragen of de Verwerking beperkt kan worden;   

13.1.5 Het recht om tegen de Verwerking bezwaar te maken; 

13.1.6 Het recht op dataportabiliteit;  

13.1.7 Waar de Verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de 
toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan 
aan de rechtmatigheid van de Verwerking vóór deze intrekking;  

13.1.8 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.  

13.2 Indien u bij Dentallect geregistreerd staat, biedt Dentallect u de mogelijkheid om enkele 
Persoonsgegevens zelf in te zien, op te vragen, aan te passen of te verwijderen.  

13.3 Wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet om op geautomatiseerde Verwerking 
gebaseerde besluiten te nemen waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u 
anderszins in aanmerkelijke mate treffen.  

14 Vragen 

14.1 Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben over deze privacy policy of vragen hebben 
over uw Persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar onze functionaris voor 
gegevensbescherming, wiens contactgegevens aan het begin van deze Policy zijn 
opgenomen.  

14.2 De Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door contact op te nemen met ons via 
info@dentallect.nl worden Verwerkt om uw verzoek te behandelen en zullen gewist worden 
zodra aan dit verzoek is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we het Verwerken van 
de betreffende Persoonsgegevens beperken overeenkomstig de wettelijke 
bewaarvereisten.  

15 Wijzigingen in deze policy 

15.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Policy van tijd tot tijd te wijzigen. Bezoek de 
Websites regelmatig en raadpleeg onze meest recente Policy. Deze Policy is voor het 
laatst geüpdatet op 1 april 2021.  

mailto:info@dentallect.nl

	1 Definities
	1.1 In deze privacy policy hanteren wij de volgende definities:
	1.1.1 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
	1.1.2 Diensten: alle, al dan niet betaalde, diensten en producten van Dentallect, zoals maar niet beperkt tot het aanbieden van de Websites, het toesturen van nieuwsbrieven, het ter beschikking stellen van whitepapers, het aanbieden van digitaal foto-...
	1.1.3 Leveranciers: de natuurlijke- of rechtspersoon die een dienst verleent aan Dentallect of dit in de toekomst mogelijk zal doen, inclusief de personen die in dienst zijn van deze natuurlijke- of rechtspersoon of namens deze natuurlijke- of rechtsp...
	1.1.4 Persoonsgegevens: alle informatie die betrekking heeft op een levend, natuurlijk persoon die daarmee direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiedata, of een ...
	1.1.5 Policy: deze privacy policy;
	1.1.6 Prospect: de natuurlijke- of rechtspersoon die in de toekomst mogelijk een Dienst afneemt van Dentallect, inclusief de personen die in dienst zijn van deze natuurlijke- of rechtspersoon of namens deze natuurlijke- of rechtspersoon handelen;
	1.1.7 Dentallect: Dentallect B.V., gevestigd aan de Silodam 89 (1013 AL) te Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 55856055, hierna ook aangeduid als “wij”, “ons” en “onze”;
	1.1.8 Dentallect Account: een door Dentallect aangeboden mogelijkheid om door middel van inloggegevens in te loggen voor het gebruik van een Dienst;
	1.1.9 Verwerking: betekent elke handeling die betrekking heeft op Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of op andere wijze ter beschikking stellen of ander gebruik;
	1.1.10 Websites: de websites die worden onderhouden en geëxploiteerd door Dentallect: https://educatiedentallect.nl/;
	1.1.11 Werkgever: de entiteit of persoon waarmee u een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, of waarvoor u op andere grond werkzaam bent.


	2 Dentallect
	2.1 Dentallect is een e-learning platform en biedt cursussen en opleidingen aan gericht op tandartsassistenten en andere medewerkers in en rond de tandartspraktijk.
	2.2 Dentallect biedt verschillende Diensten en Websites aan. Deze Policy wordt beschikbaar gesteld door en is van toepassing op alle Diensten en Websites van Dentallect.
	2.3 Tenzij anders aangegeven, is Dentallect de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals bedoeld in de AVG voor de Verwerking van de Persoonsgegevens zoals omschreven in deze Policy. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via de volgende contactgeg...
	2.4 Dentallect is onderdeel van Springer Media B.V., onderdeel van de Springer Nature groep. Voor deze groep van bedrijven is er een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met de deze functionaris via privacy@bsl.nl.

	3 Samenvatting van de Verwerking van Persoonsgegevens door Dentallect
	3.1 De Verwerking van Persoonsgegevens hangt af van uw gebruik van de Websites en Diensten. U vindt meer gedetailleerde informatie in de artikelen waarnaar wordt verwezen:
	3.1.1 Gebruik Websites: Als u onze Websites bezoekt om informatie in te winnen zonder dat u een account aanmaakt, dan wordt slechts een beperkte hoeveelheid Persoonsgegevens Verwerkt (zie onder gebruik websites);
	3.1.2 Registratie voor en het gebruik van Diensten: Indien u zich registreert voor of gebruik maakt van één van onze Diensten, dan worden er additionele Persoonsgegevens Verwerkt om deze Diensten te kunnen uitvoeren (zie onder registratie voor en het ...
	3.1.3 Direct marketing: Uw Persoonsgegevens kunnen, tenzij u hier bezwaar tegen maakt, gebruikt worden om direct marketing uit te voeren (zie onder direct marketing);
	3.1.4 Sollicitanten: Indien u solliciteert bij Dentallect worden uw Persoonsgegevens Verwerkt door Dentallect (zie onder sollicitanten hierna);
	3.1.5 Prospects: Indien u een prospect bent van Dentallect, kunnen uw Persoonsgegevens worden Verwerkt (zie onder prospects hierna);
	3.1.6 Leveranciers: Indien u een Leverancier bent van Dentallect, kunnen uw Persoonsgegevens worden Verwerkt door Dentallect (zie onder leveranciers hierna).

	3.2 Wij hebben passende maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens  (zie onder beveiliging hierna). Ook hebben we vastgesteld voor welke periode uw Persoonsgegevens opgeslagen worden, of we hebben de criteria vastgesteld om die peri...
	3.3 U bent, op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, mogelijk gerechtigd om bepaalde rechten uit te oefenen met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Uw rechten’.

	4 Gebruik van de Websites
	4.1 Persoonsgegevens – Indien u één van onze Websites raadpleegt om bijvoorbeeld iets op te zoeken, maar u niet registreert voor één van de door ons aangeboden Diensten of op een andere manier Persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan verzamelen wij (op...
	4.1.1 De datum en het tijdstip van uw bezoek;
	4.1.2 de inhoud, datum en het tijdstip van verzoeken die u toestuurt aan onze Website;
	4.1.3 informatie over het apparaat waarmee u onze Website bezoekt, zoals het type, IP-adres, de schermresolutie, browserversie en het besturingssysteem inclusief de taalinstellingen;
	4.1.4 demografische kenmerken;
	4.1.5 het gebruik van de zoekmachine op de Website;

	Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het ni...
	4.2 Doeleinde – Deze Persoonsgegevens worden gebruikt om de Websites effectief aan te kunnen bieden, om onze Websites aan te passen aan uw behoeften, en om algemene demografische informatie te verzamelen voor anoniem, geaggregeerd gebruik.
	4.3 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld:
	4.3.1 worden Verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het zo goed mogelijk laten werken van de Website, zodat deze de Diensten van Dentallect optimaal ondersteunt en promoot, en ook het gerechtvaardigd belang om het verkeer op de Web...
	4.3.2 Worden Verwerkt op basis van uw toestemming.

	4.4 Retentie – Deze Persoonsgegevens worden bewaard gedurende uw bezoek aan en gebruik van de Websites en gedurende een periode van twee jaar daarna.
	4.5 Cookies – Dentallect maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Meer informatie over dit gebruik is te lezen in de Dentallect Cookie Policy, die hier te raadplegen is: Dentallect adviseert u de Dentallect Cookie Policy door te lezen vo...
	4.6 Google Analytics – Ten behoeve van statistische analyse gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst die wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), om informatie te verzamelen over de...
	4.7 Google Analytics verzamelt Persoonsgegevens, zoals: welke gebruikers de Website bezoeken, welke inhoudelijke pagina's worden bezocht, bezoekduur en informatie over uw apparaat. We gebruiken de informatie die wij krijgen van Google alleen om te bep...
	4.8 Google Analytics verzamelt alleen de IP-adressen die aan u worden toegeschreven op de dag van uw bezoek, in plaats van uw naam of andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Dentallect zal deze informatie gebruiken om het gebruik van ...

	5 Registratie voor en het gebruik van onze Diensten
	5.1 Persoonsgegevens – Om gebruik van de Diensten mogelijk te maken, Verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:
	5.1.1 Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adresgegevens, beroep;
	5.1.2 Informatie die verband houdt met een Dentallect Account (gebruikersnaam en wachtwoorden) of enig ander account noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de Diensten;
	5.1.3 Berichtverkeer (bijvoorbeeld via e-mail of contactformulieren op de Websites);
	5.1.4 Uw voorkeuren ten aanzien van de Diensten;
	5.1.5 De resultaten van uw gebruik van de Diensten, bijvoorbeeld in verband met een leerproduct, zoals leer-, toets- of examenresultaten en inlogmomenten;
	5.1.6 Gegevens ten aanzien van uw gebruik van de Diensten;
	5.1.7 Gegevens omtrent uw Werkgever en uw functie bij uw Werkgever.

	Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het ni...
	5.2 Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u of uw Werkgever. Er worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.
	5.3 Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om:
	5.3.1 U te identificeren bij het inloggen;
	5.3.2 U en uw Werkgever Diensten aan te bieden;
	5.3.3 De Diensten en overeenkomst die met u of uw Werkgever is gesloten uit te voeren;
	5.3.4 Het bijhouden van uw Dentallect Account;
	5.3.5 Met u en/of uw Werkgever te communiceren en te informeren;
	5.3.6 Diensten onder de aandacht te brengen en zowel deze Diensten als Dentallect verder te promoten;
	5.3.7 Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

	5.4 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we Verwerken na registratie voor onze Diensten Verwerken we:
	5.4.1 Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
	5.4.2 Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het uitvoeren van de overeenkomst die we met u en/of uw Werkgever hebben gesloten, het zo goed mogelijk inrichten van onze Diensten en Website en de communicatie met u en/of...
	5.4.3 Op basis van uw toestemming;
	5.4.4 Om aan op ons rustende wettelijke verplichtingen te voldoen.

	5.5 Retentie – De Persoonsgegevens die de Verwerken na registratie voor onze Diensten Verwerken we:
	5.5.1 Tot het einde van de overeenkomst die we met u en/of uw Werkgever hebben gesloten, en tot een periode van twee jaar daarna.

	5.6 De Persoonsgegevens die we nodig hebben om aan onze fiscale bewaarplicht te doen bewaren we tot een periode van zeven jaar, tenzij de toepasselijke wet- en regelgeving ons verplicht tot langer bewaren.

	6 Direct marketing
	6.1 Persoonsgegevens – Wij maken gebruik van direct marketing, zoals het versturen van e-mails, post of sociale media berichten over additionele producten en diensten. Het gaat om de volgende Persoonsgegevens:
	6.1.1 Uw voor- en achternaam;
	6.1.2 E-mailadres;
	6.1.3 Communicatie met Dentallect;
	6.1.4 Enige informatie over de door u gebruikte Diensten;
	6.1.5 Informatie over uw Werkgever.

	6.2 Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. He...
	6.3 Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u of uw Werkgever. De informatie over door u gebruikte Diensten verkrijgen we door uw gebruik van onze Diensten te analyseren.
	6.4 Doeleinde – Deze Persoonsgegevens worden door ons Verwerkt om u informatie aan te bieden waarvan wij denken dat u deze interessant vindt, Dentallect te promoten en onder de aandacht te brengen en informatie in te winnen over het gebruik van de Die...
	6.5 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we Verwerken ten behoeve van direct marketing, Verwerken we:
	6.5.1 op basis van ons gerechtvaardigd belang, dat er in bestaat om onze Diensten te vermarkten en onder de aandacht te brengen, Dentallect te promoten en onder de aandacht te brengen en informatie in te winnen over het gebruik van de Diensten en Webs...
	6.5.2 op basis van uw toestemming.

	6.6 Retentie – De Persoonsgegevens die we Verwerken ten behoeve van direct marketing Verwerken we tot onze laatste communicatie met u en gedurende een periode van twee jaar daarna. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor...
	6.7 Opt-out – U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing of tegen het gebruik voor het toesturen van nieuwsbrieven of andere communicatie. We zullen ons dan onthouden van elke Verwerking die verb...

	7 Sollicitanten
	7.1 Persoonsgegevens – Indien u wilt solliciteren bij Dentallect, dan vragen wij in ieder geval de volgende Persoonsgegevens op:
	7.1.1 Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens;
	7.1.2 CV, werkervaring, referenties, de informatie in de sollicitatiebrief;
	7.1.3 De verdere Persoonsgegevens die door u worden verstrekt;
	7.1.4 De Persoonsgegevens zoals opgenomen in het verslag van mogelijke gesprekken met de sollicitant;
	7.1.5 De uitkomsten van onderzoeken, tests en dergelijken.

	Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het ni...
	7.2 Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. Er worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.
	7.3 Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om:
	7.3.1 Uw sollicitatie in behandeling te nemen;
	7.3.2 Te beoordelen of u geschikt bent om een overeenkomst met Dentallect aan te gaan;
	7.3.3 Met u te communiceren;
	7.3.4 Uw sollicitatietraject bij Dentallect zo goed mogelijk te laten verlopen;
	7.3.5 Een overeenkomst met u op te stellen en aan te gaan;
	7.3.6 Te analyseren hoe de vacature en promotie daartoe wordt ontvangen.

	7.4 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens van sollicitanten Verwerken we:
	7.4.1 Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
	7.4.2 Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten althans het nemen van de maatregelen om een overeenkomst met u te sluiten, het zo goed mogelijk inrichten van ...
	7.4.3 Op basis van uw toestemming.

	7.5 Retentie – Deze Persoonsgegevens Verwerken we:
	7.5.1 Indien u de functie krijgt, zoals bepaald in het Intern Privacy Statement dat aan u zal worden verstrekt;
	7.5.2 Indien u de functie niet krijgt, tot vier weken na het einde van de procedure, tenzij u toestemming geeft om de Persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we de Persoonsgegevens tot één jaar na het einde van de procedure.


	8 Prospects
	8.1 Persoonsgegevens – Dentallect Verwerkt Persoonsgegevens van Prospects, namelijk:
	8.1.1 Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens;
	8.1.2 Communicatie met Dentallect.

	Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het ni...
	8.2 Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. Er worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.
	8.3 Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om:
	8.3.1 U te informeren en te enthousiasmeren over de Diensten van Dentallect;
	8.3.2 Met u te communiceren;
	8.3.3 Een overeenkomst met u op te stellen en aan te gaan;
	8.3.4 Te analyseren hoe goed de Diensten en promotie hiervan wordt ontvangen.

	8.4 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we van Prospects Verwerken, Verwerken we:
	8.4.1 Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
	8.4.2 Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten althans het nemen van de maatregelen om een overeenkomst met u te sluiten, het zo goed mogelijk inrichten van ...
	8.4.3 Op basis van uw toestemming.

	8.5 Retentie – De Persoonsgegevens van Prospects Verwerken we:
	8.5.1 Zo lang als er contact is met de Prospect en tenzij hier bezwaar tegen is gemaakt;
	8.5.2 Tot twee jaar na het laatste contact met de Prospect.


	9 Leveranciers
	9.1 Persoonsgegevens – De volgende Persoonsgegevens worden Verwerkt van Leveranciers:
	9.1.1 Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, adresgegevens;
	9.1.2 Communicatie met Dentallect.

	Tenzij anders aangegeven, is er geen wettelijke of contractuele verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van Persoonsgegevens ook geen noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten. Het ni...
	9.2 Bron – Deze Persoonsgegevens worden verkregen via rechtstreeks contact met u. Er worden geen andere of publieke bronnen gebruikt, tenzij expliciet anderszins aangegeven.
	9.3 Doeleinde – Wij Verwerken deze Persoonsgegevens om:
	9.3.1 Ons te laten informeren over uw diensten;
	9.3.2 Met u te communiceren;
	9.3.3 Het salestraject bij Dentallect zo goed mogelijk te laten verlopen;
	9.3.4 Een overeenkomst met u op te stellen en aan te gaan;
	9.3.5 Het inkoopbeleid van Dentallect te analyseren.

	9.4 Rechtsgrond – De Persoonsgegevens die we Verwerken na registratie voor onze Diensten Verwerken we:
	9.4.1 Ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten en om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
	9.4.2 Ter uitvoering van ons gerechtvaardigd belang, waaronder ons belang bij het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten althans het nemen van de maatregelen om een overeenkomst met u te sluiten, het zo goed mogelijk inrichten van ...

	9.5 Retentie – Deze Persoonsgegevens Verwerken we:
	9.5.1 Zo lang als er contact is met de Leverancier en tenzij hier bezwaar tegen is gemaakt;
	9.5.2 Tot twee jaar na het laatste contact met de Leverancier.


	10 Ontvangers en (internationale) doorgifte
	10.1 Persoonsgegevens worden (mogelijk) ontvangen door de volgende (categorieën van) ontvangers:
	10.1.1 Uw Werkgever;
	10.1.2 De partijen die wij inschakelen om diensten aan ons te verlenen, zoals de partij die onze data host, de beveiliging en onderhoud van de Diensten en Websites regelt en de bedrijven die we inschakelen om contact met u te onderhouden;
	10.1.3 Google LLC, een partij die wij hebben ingeschakeld voor het aanleveren van statistieken over de Website. Meer informatie over deze analyse is opgenomen in artikel 4.7 van dit statement.


	11 Derde partijen
	11.1 Content en diensten van derde partijen
	11.1.1 Youtube – Wij gebruiken de diensten van YouTube om video’s direct te kunnen afspelen vanaf onze Websites.
	Uw browser communiceert direct met YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA. Wij hebben geen invloed op de activiteiten van YouTube op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens. Raadpleeg s.v.p. het privacy policy van YouTube voor ...
	11.1.2 Links naar website van derde partijen – Onze Websites omvatten hyperlinks naar websites van derden. Dentallect is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de verzameling van Persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg s.v.p. de privacy policy v...


	12 Beveiliging
	12.1 Dentallect treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Enkele voorbeelden van dergelijke maatregelen:
	12.1.1 onze beveiligings- en privacy policy worden periodiek nagekeken en verbeterd waar nodig;
	12.1.2 alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot Persoonsgegevens met een gebruikersnaam en wachtwoord;
	12.1.3 Certificaten voor de beveiliging van Persoonsgegevens worden behaald en onderhouden.


	13 Uw rechten
	13.1 Afhankelijk van de situatie heeft u de volgende rechten:
	13.1.1 Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens;
	13.1.2 Het recht om de rectificatie van Persoonsgegevens te vragen;
	13.1.3 Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;
	13.1.4 Het recht om te vragen of de Verwerking beperkt kan worden;
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