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Privacyverklaring website OIGT 
 
Het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT), is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verworven via de website zoals 
weergegeven in deze ‘Privacyverklaring website OIGT’. 
Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen bij de werkzaamheden van het OIGT, is 
er de Privacyverklaring activiteiten OIGT. 
 
Contactgegevens 
Opleidingsinstituut voor Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) 
Postbus 82 – 3738 ZM Maartensdijk – 06-12676026 
www.oigt.nl - info@oigt.nl 
Het opleidingsinstituut heeft geen bezoekadres. 
 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige 
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2019. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Het OIGT verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of 
wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die 
wij via onze website verwerken: 
 
Contactformulier 

 Naam 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 IP-adres 
 Het emailbericht 

 
Minderjarigen 
Vanwege de doelgroep van onze website, is onze website niet direct relevant voor jongeren onder de 
16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of er jongeren zijn die onze website raadplegen. Op 
verzoek verwijderen wij de gegevens van jongeren onder de 16 die toch onze website hebben 
bezocht.  
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens  
Het OIGT verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u toestemming heeft gegeven of voor de 
uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden: 

 Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is naar aanleiding van uw bericht aan ons. 
 
Wat doet het OIGT niet? 

 Het OIGT analyseert niet uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.  
 Het OIGT volgt niet uw surfgedrag.  
 Het OIGT deelt uw gegevens niet actief met social media-partijen. 

 

http://www.oigt.nl/
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Hoe lang bewaren we persoonsgegevens  
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens 
bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor het 
beantwoorden van uw verzoek in het door u ingevulde contactformulier. Voor het versturen van e-
mailberichten maken wij gebruik van een externe SMTP provider die tijdelijk uw berichten opslaat. 
Via deze logbestanden kunnen wij controleren of alle e-mails ook daadwerkelijk zijn verstuurd. 
 
Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in 
de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het OIGT gebruikt alleen functionele cookies die 
ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen 
onthouden worden.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (mits de 
wettelijke bewaartermijn is verstreken. U heeft het recht om uw toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat u een verzoek kunt indienen om (een deel van) uw persoonsgegevens digitaal naar u of een 
andere organisatie te laten sturen. Voorbeeldbrieven voor dergelijke verzoeken vindt u op de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ter bescherming van uw privacy zullen we bij u nagaan 
of u persoonlijk deze brief heeft gestuurd voordat we inhoudelijk reageren.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Het OIGT doet alles binnen haar vermogen om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u hier 
vragen over heeft of vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens, neem contact op 
met ons via info@oigt.nl. Bent u ontevreden over onze reactie? Bij de nationale toezichthouder van 
de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een eventuele klacht indienen. 
 
Contactformulier 
https://www.oigt.nl/?contact  
 

http://www.oigt.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven
mailto:info@oigt.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://www.oigt.nl/?contact

