COOKIEVERKLARING
Datum: 06/2022

In deze cookieverklaring krijg je meer inzicht in de verwerking van jouw persoonlijke gegevens door
(sport)diëtistenpraktijk Ruth Vanderheyden en van welke cookies deze website gebruik maakt. De
praktijk hecht dan ook groot belang aan jouw privacy en persoonsgegevens, daarom word je op een
transparante wijze geïnformeerd over de gegevensverwerking. De verwerking gebeurt steeds in
overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving. Deze cookieverklaring is van
toepassing op deze website en alle relaties tussen de (sport)diëtistenpraktijk en haar klanten.

1. Wie zijn wij?
(Sport)diëtistenpraktijk Ruth Vanderheyden met als zaakvoerster Ruth Vanderheyden
Sint-Annastraat 34
3900 PELT
Website: www.dietistepelt.be
Tel nr.: +32478 06 69 12
e-mail: ruth@dietistepelt.be
BTW-nummer: BE0703 912 865
IBAN: BE85 7360 4750 4806
(Sport)diëtistenpraktijk Ruth Vanderheyden begeleidt jou in haar praktijk, online of offline, individueel,
in groepssessies of workshops.
2. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies?
Om deze website aan te bieden, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine data- of
tekstbestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door de browser op de
harde schijf van jouw toestel (computer, smartphone…) worden opgeslagen.
Cookies helpen ons om jouw ervaring op onze website steeds te verbeteren door een aantal nuttige
taken uit te voeren. Zo kan onze website de pagina’s die je hebt bezocht en jouw voorkeuren (zoals
gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat jij deze gegevens niet bij
ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te geven. Andere cookies moeten een analyse van
informatie toelaten, zoals het aantal bezoeken op een website.
Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kan je deze via je internetbrowser uitschakelen.
3. Welke cookies gebruiken wij?
Op deze website wordt er enkel gebruikt gemaakt van noodzakelijke en functionele cookies. Dit zijn
cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zo kan je zonder deze cookies geen
gebruik maken van de afsprakenagenda. De cookies onthouden ook jouw instellingen en voorkeuren,
waardoor je deze bij het volgende bezoek op onze website niet opnieuw moet ingeven.

Onder deze functionele cookies vallen ook de sociale knoppen, waarmee je rechtstreeks naar onze
social media wordt geleid. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik
van een cookie, die ervoor zorgt dat je niet steeds opnieuw moet inloggen op je eigen sociale media
wanneer je deze link aanklikt. Deze cookie behoort echter tot het social media in kwestie zelf. Om
meer te weten te komen over de manier waarop die sociale media je gegevens verwerkt, kan je de
privacy- en cookieverklaring van de sociale media in kwestie raadplegen.
4. Nog vragen?
De praktijk is de verantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Indien je na het
lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebt omtrent de bescherming
van uw persoonsgegevens of omtrent cookies, kan je ons contacteren op bovenstaand mailadres. Wij
nemen steeds zo spoedig mogelijk contact met je op. Hou er rekening mee dat dit hoogstens 30 dagen
kan duren.
5. Klachten
Je hebt het recht een klacht in te dienen onderstaande instantie. Ook indien je bijkomende informatie
wenst omtrent jouw privacy, kan je steeds deze instantie contacteren.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel: 02/274.48.00
e-mail: contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

