
Privacyverklaring voor www.cpct.nl 
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2021 en is van toepassing op 
ingezetenen van de Europese Economische Ruimte. 
 
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via 
https://www.cpct.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. 
In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving.  
Dat betekent onder andere dat: 

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat 
doen wij via deze privacyverklaring; 

• wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de 
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden; 

• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te 
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te 
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens 
verwerken; 

• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te 
bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan 
contact met ons op. 
 
1. Website hosting en onderhoud 
Yellow Lemon Tree BV verricht de hosting en onderhoud van onze website. Er worden door 
ons geen bezoekersgegevens verzameld, bewaard of geanalyseerd. Tevens worden er geen 
gegevens hierover gedeeld met Yellow Lemon Tree BV. 
 
2. Cookies 
2.1 Introductie 
Op onze website www.cpct.nl (hierna: “de website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en 
andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” 
worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. 
In het onderstaande document informeren wij u over het gebruik van cookies op onze 
website. 
 
2.2 Wat zijn cookies 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt 
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat 
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar 
onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. 
 
2.2.1 Technische of functionele cookies 
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en 
dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies 
zorgen wij ervoor dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u 
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze 



website en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard 
blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier 
toestemming voor geeft.  
 
2.3. Geplaatste cookies 
PHP sessie ID 
Gebruik: Sessie management 
Delen van gegevens: Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. 
Bewaartermijn: Gedurende de Sessie 
 
Youtube 
Gebruik: We gebruiken Youtube voor het tonen van video's. Lees meer 
Delen van gegevens: Voor meer informatie, lees de Youtube Privacyverklaring. 
Bewaartermijn: 2 jaar 
 
3. Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende 
beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang 
hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze 
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
 
4. Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 
links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een 
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de 
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
 
5. Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van 
deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de 
hoogte brengen. 
 
6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan 
contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U 
heeft de volgende rechten: 

• U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee 
gebeurt en hoe lang deze worden bewaard. 

• Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u 
verwerken 

• Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens 
aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt. 

• Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die 
toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. 

https://cookiedatabase.org/service/youtube/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl


• Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te 
vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan 
een andere Verwerkingsverantwoordelijke. 

• Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij 
komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn. 
 

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat 
we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. 
 
7. Een klacht indienen 
Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de 
verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor 
de Gegevensbescherming via fg@cpct.nl. Tevens heeft u het recht om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
8. Contactinformatie 
Center for Personalized Cancer Treatment 
Website: www.cpct.nl  
E-mail: info@cpct.nl  
 


