
 

 

Privacy statement 
 
Dit is het privacy statement van Titus Health Care BV, gevestigd te Oude Meer (hierna 
te noemen: THC) voor het gebruik van onze website www.multi-safe.nl.  
 
THC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in dit privacy statement. Hierin leggen wij uit wat het beleid van THC is met betrekking 
tot het verwerken van persoonsgegevens die wij verzamelen via deze website.  
 
Cookies, verwerking persoonsgegevens 
 
Om het gebruiksgemak van de website te vergroten wordt gebruik gemaakt van 
zogenaamde technische en functionele ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat tijdens uw bezoek op onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of 
smartphone wordt geplaatst.  
 
Wij verzamelen hiermee geen persoonsgegevens of statistische informatie, behalve 
met de volgende analytische cookies.  
 
THC maakt gebruik van Google Analytics en verwerkt daarbij uw persoonsgegevens 
wanneer u gebruik maakt van onze website. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

• geanonimiseerd IP-adres  

 
De grondslag van deze verwerking is een “gerechtvaardigd belang”. Wij volgen hierbij 
de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens om Google Analytics privacy 
vriendelijk in te stellen. Indien dit beleid wijzigt zullen de website en dit privacy 
statement overeenkomstig worden aangepast. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
 
THC verwerkt op basis van uw gebruik van de website geen bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van u. 
 
Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken 
 
Het bijhouden van bezoekersaantallen van onze website, via Google Analytics. 
 
Bewaartermijn 
 
THC bewaart uw persoonsgegevens verkregen via deze website niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
  



 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
 
THC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 
nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens 
verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen 
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door THC en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u 
waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, verzoek 
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres: info@titushealthcare.nl. Om er zeker 
van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
THC neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
info@titushealthcare.nl. 

 
Wijzigingen 
 
THC heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy 
statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat 
onze website. 
 
 
6 januari 2023 Oude Meer  
Directie Titus Health Care BV 
 


