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1. Introductie
Wij (1Minuut, wij, ons) hechten veel waarde aan jouw privacy. Wij hebben deze verklaring opgesteld,
omdat wij vinden dat jij erop moet kunnen vertrouwen dat we jouw privacy waarborgen en zorgvuldig
met jouw persoonsgegevens omgaan.
1Minuut bedenkt, maakt en implementeert innovatieve technologische oplossingen samen met de
gezondheidszorg.
In deze verklaring leggen wij uit wat we met jouw persoonsgegevens doen als je gebruikmaakt van
onze website, hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen en met welk doel wij jouw
persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerkingen via onze
website www.1minuut.com alsmede het gebruik van cookies. Wij raden je aan deze verklaring goed
te lezen.
Als je vragen hebt over deze verklaring, kun je altijd contact met ons opnemen via deze
contactgegevens:
1Minuut B.V.
Heyendaalseweg 43
6524 SE Nijmegen
info@1minuut.com
010 316 7700
Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is Marcel Hengeveld. Marcel houdt als FG
toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
binnen 1Minuut. Hij is te bereiken via marcel@1minuut.com.

2. Hoe, wat en waarom verzamelen wij?
Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare individu.
Voorbeelden zijn naam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Als gegevens
geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, dan kunnen deze gegevens niet meer naar een individu herleid
worden en daarom worden deze gegevens niet aangemerkt als persoonsgegevens.
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je te informeren, je vraag en/of opmerking te
beantwoorden en het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Wij doen dit wanneer jij jouw
gegevens invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of wanneer je het contactformulier invult
of een e-mail naar ons stuurt en wanneer je gebruikmaakt van de website. Wij bewaren jouw

persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor wij de
betreffende gegevens hebben ontvangen; zodra wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben,
dan verwijderen wij deze.
Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden. Wij vinden
het belangrijk en doen er alles aan alleen juiste informatie te verwerken en niet meer
persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk is om de specifieke doeleinden te bereiken.
1Minuut verzamelt de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden indien je
gebruikmaakt van onze website:
Gegeven
Emailadres

Doeleind
1) Informeren over
onze diensten en
producten
2) Behandeling
vraag/opmerking/kla
cht

Naam

1) Informeren over
onze diensten en
producten
2) Behandeling
vraag/opmerking/kla
cht

Grondslag
1) Wij gebruiken jouw
emailadres alleen
voor dit doeleind als
je hier vooraf
toestemming voor
hebt gegeven. Wij
zullen nooit een
nieuwsbrief naar je
sturen als je geen
toestemming hebt
gegeven.
Bovendien kun je
jouw toestemming te
allen tijde intrekken
via een link
onderaan de
nieuwsbrief.
2) Wij gebruiken jouw
emailadres alleen
voor het behandelen
van een door jou (via
het contactformulier)
ingediende
vraag/opmerking/kla
cht op de grondslag
gerechtvaardigd
belang: behandeling
van jouw vraag,
opmerking en/of
klacht.
1) Wij gebruiken jouw
naam alleen voor dit
doeleind als je hier
vooraf toestemming
voor hebt gegeven.
Bovendien kun je
jouw toestemming te
allen tijde intrekken
via een link

Bewaartermijn
1) Wij bewaren jouw
emailadres niet
langer dan
noodzakelijk is voor
het versturen van de
nieuwsbrief. Zodra jij
je uitschrijft voor de
nieuwsbrief,
verwijderen wij jouw
emailadres.
2) Wij bewaren jouw
emailadres niet
langer dan
noodzakelijk is voor
het behandelen van
jouw
vraag/opmerking/klac
ht. Zodra het verzoek
is behandeld,
verwijderen wij jouw
emailadres.

1) Wij bewaren
jouwnaam niet langer
dan noodzakelijk is
voor het versturen
van de nieuwsbrief.
Zodra jij je uitschrijft
voor de nieuwsbrief,
verwijderen wij jouw
naam.

Telefoonnumm
er

Behandeling
vraag/opmerking/klacht

onderaan de
nieuwsbrief.
2) Wij gebruiken jouw
naam alleen voor het
behandelen van een
door jou (via het
contactformulier)
ingediende
vraag/opmerking/kla
cht op de grondslag
gerechtvaardigd
belang: behandeling
van jouw vraag,
opmerking en/of
klacht.
Wij gebruiken jouw
telefoonnummer alleen
voor het behandelen van
een door jou (via het
contactformulier)
ingediende
vraag/opmerking/klacht
op de grondslag
gerechtvaardigd
belang: behandeling van
jouw vraag, opmerking
en/of klacht.

2) Wij bewaren jouw
naam niet langer dan
noodzakelijk is voor
het behandelen van
jouw
vraag/opmerking/klac
ht. Zodra het verzoek
is behandeld,
verwijderen wij jouw
naam.

Wij bewaren jouw
telefoonnummer niet
langer dan noodzakelijk
is voor het behandelen
van jouw
vraag/opmerking/klacht.
Zodra het verzoek is
behandeld, verwijderen
wij jouw telefoonnummer.

3. Cookies

Wanneer je onze website bezoekt, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein
tekstbestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd door jouw browser. Dit

tekstbestandje wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. De informatie uit dit
tekstbestandje kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden, zodat we
jouw gebruikersvoorkeuren en instellingen kunnen onthouden en je dit niet bij ieder bezoek opnieuw
hoeft aan te geven. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we je graag naar
onze cookieverklaring http://1minuut.com/wp-content/uploads/2019/06/V1.1_Cookieverklaringwebsite.pdf.

4. Derde partijen

1Minuut schakelt de diensten van derde partijen in.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derde partijen die door middel van
links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de
privacyverklaring van de andere websites te lezen voordat je gebruikmaakt van deze websites.

5. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
1Minuut heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Deze
maatregelen zullen wij handhaven om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of
onbedoelde, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving
of toegang.
Wij evalueren onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen regelmatig om de
effectiviteit hiervan voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens te testen. Voorbeelden van onze
beveiligingsmaatregelen:
-

Alle medewerkers van 1Minuut en anderen die namens 1Minuut met persoonsgegevens
(komen te) werken, moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen.

-

Alle persoonsgegevens worden versleuteld, waardoor de persoonsgegevens worden
gecodeerd en alleen te de-crypten zijn door degene die de sleutel in bezit heeft. Dit voorkomt
dat de verkeerde personen de gegevens kunnen lezen.

-

1Minuut is ISO27001/NEN7510 gecertificeerd.

-

De informatiebeveiliging wordt periodiek door een externe auditor beoordeeld.

6. Naar welke landen geven wij jouw persoonsgegevens door?
1Minuut geeft geen persoonsgegevens door naar andere landen/landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER).

7. Hoe kun jij jouw rechten uitoefenen?
Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, welke je
kunt uitoefenen. Als je een beroep wil doen op een van jouw rechten, kun je een verzoek bij ons
indienen via onze contactgegevens.
Wij doen ons best jouw verzoek binnen een maand te behandelen. Afhankelijk van de complexiteit
van het verzoek, kan 1Minuut deze termijn met maximaal twee maanden verlengen, indien we jouw
verzoek binnen de termijn van een maand (nog) niet kunnen behandelen. Indien dit het geval is,
lichten we je binnen een maand gemotiveerd toe waarom dat het geval is.
Recht op informatie

Je hebt het recht te worden geïnformeerd over welke
persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke van jou
verwerkt en hoe ze dit doen.

Recht op inzage

Je kunt verzoeken om de persoonsgegevens die de
verwerkingsverantwoordelijke van jou verwerkt (of laat
verwerken) in te zien.

Recht om toestemming in te

Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is

trekken

gegrond op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht
deze toestemming in te trekken.

Recht op rectificatie

Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag je een
verzoek indienen om deze onjuistheden te corrigeren.

Recht op gegevenswissing

In bepaalde gevallen kun je de verwerkingsverantwoordelijke

(‘vergetelheid’)

verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen.

Recht op beperking van de

Je hebt in sommige situaties het recht beperking van de

verwerking

verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op

Gegevens die jij aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt

gegevensoverdraagbaarheid

verstrekt, mag je in een gestructureerde, veelgebruikte en

(‘dataportabiliteit’)

machineleesbare vorm ontvangen, zodat je deze aan een
andere organisatie kunt overdragen (bijv. als je wil
overstappen).

Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens, indien deze verwerkt zijn op grond van een
taak van algemeen belang of ter behartiging van de belangen
van de verwerkingsverantwoordelijke.
NB: dit recht is niet van toepassing op de verwerking van jouw
persoonsgegevens door 1Minuut voor zover deze gebaseerd is
op jouw toestemming (verwerking van jouw gegevens in het
kader van de nieuwsbrief van 1Minuut). Dit recht is wel van
toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door
1Minuut voor zover deze is gebaseerd op het gerechtvaardigd
belang van 1Minuut om jouw vraag, klacht en/of opmerking te
behandelen. Indien jij bezwaar maakt tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens, staakt 1Minuut de verwerking van
persoonsgegevens (tenzij wij dwingende gerechtvaardigde
gronden voor de verwerking aan kunnen voeren die zwaarder
wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de
verwerking van jouw persoonsgegevens verband houdt met de
instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering).

Geautomatiseerde

Je mag niet worden onderworpen aan een uitsluitend op

besluitvorming

geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd
besluit.
1Minuut neemt geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op
een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die
rechtsgevolgen hebben voor jou. Ook maken wij geen gebruik
van profiling.

8. Vragen of klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens?
Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, kun je altijd contact met
ons opnemen via onze contactgegevens. Wij proberen in dat geval (gezamenlijk) tot een oplossing te
komen.

Als je vermoedt dat 1Minuut je persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG,
dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

9. Privacy van kinderen
Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van het
internet te beschermen. Deze website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 16
jaar of jonger. Het is niet ons beleid om opzettelijk informatie over personen van 16 jaar of jonger te
verzamelen, bewaren of anderszins te verwerken.

10. Wijzigingen
Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Raadpleeg de datum bovenaan deze
verklaring om te zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in deze
verklaring worden van kracht wanneer wij de herziene verklaring op de website plaatsen.

Laatst bijgewerkt: 25 juni 2019

