Disclaimer
De informatie verstrekt op deze website is louter informatief. Minovi kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor foutieve informatie vermeld op deze website, noch voor de gevolgen van beslissingen
die gebaseerd zijn op informatie verstrekt op deze website.
Minovi is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op
de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Privacy policy
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die
aan Minovi worden verstrekt. Minovi hecht groot belang aan de privacy van cliënten en betracht
daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van
persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Minovi is de verantwoordelijke in de zin
van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Minovi
bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Minovi is er
verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden
verwerkt in overeenstemming met de AVG.
De Privacy Policy geldt voor iedere bezoeker van de website Minovi (www.minovi.nl).


Gegevens van bezoekers
Gegevens Website
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website Minovi
worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden
zijn naar een persoon of organisatie.
b. Gegevens ingevuld door gebruik van een eventueel contact formulier worden maximaal
vijf jaar opgeslagen in de mail server van Minovi.
c. Minovi zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Persoons Gegevens
In het belang van de uitvoering van een traject beheren wij persoons- en
gezondheidsgegevens in ons (elektronisch) dossier. Wij bewaren deze informatie op een
veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.
Wij bewaren alleen die informatie die relevant is voor het traject. Het dossier van jongeren
tot 18 jaar bewaren we eveneens 15 jaar na afloop van de jeugdhulp. U heeft recht op
inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Indien u uw dossier eerder wilt laten
vernietigen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.



Cookies
Minovi maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s
van de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden
geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de
bezoeker of bijvoorbeeld bij een invulformulier de gegevens automatisch in te vullen.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn
of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet
toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites
functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze
mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


Gegevens die door de cliënt verstrekt worden
Minovi kan de gegevens die door de cliënt verstrekt worden voor de volgende doeleinden
gebruiken:
Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het de overeenkomst die is
aangegaan, zoals een factuur waar cliënt gegevens op staan.



Gegevens verstrekken aan derden: Persoonlijke gegevens verstrekt via de website worden
nooit gedeeld met derden, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te
verstrekken.



Beveiliging
De gegevens die de cliënt aan Minovi verstrekt, worden in een beveiligde omgeving
opgeslagen. De site maakt gebruik van een SSL gecertificeerde verbinding om verkeer van de
gebruiker met de site te versleutelen.



Aanpassing van cliëntgegevens
De cliënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Minovi
kan de cliënt in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Minovi
voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden
verlangd.



Minovi werkt volgens de beroepscode van de NVO (Nederlandse Verenging voor
Orthopedagogen).
file:///C:/Users/Admin/Downloads/1091912_NVO_Beroepscode_Interactieve_PDF.pdf

