Privacyverklaring jouwcoronatest.nl
Via onze website www.jouwcoronatest.nl worden privacygevoelige gegevens en persoonsgegevens
verwerkt. www.jouwcoronatest.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot
belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de
verwerking houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat wij:
•

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

•

verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor legitieme doeleinden;

•

vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin jouw toestemming vereist is;

•

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

•

wij jouw rechten respecteren. Je hebt het recht om je persoonsgegevens op aanvraag in te
kunnen zien, te corrigeren of te verwijderen.

www.jouwcoronatest.nl is een onderdeel van Eurofins Clinical Diagnostics Benelux en de
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Door middel van deze privacyverklaring leggen wij
uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Gebruik van persoonsgegevens
Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het
kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden
verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•

Achternaam en voornaam
Geboortedatum
Paspoortnummer
Telefoonnummer
Emailadres
Betalingsgegevens
IP-adres

Bewaartermijnen
•
•
•
•

Website
Administratie
Labo informatie systeem
Lichaamsmateriaal

: 28 dagen
: 7 jaar
: 20 jaar
: 90 dagen

Soms bestaat er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist zoals de fiscale bewaarplicht van
zeven jaar voor betaalgegevens.

Contact
Wij raden het ten zeerste af om persoonsgegevens met onbeveiligde email te versturen. Je kunt ons
ook telefonisch bereiken en de benodigde persoonsgegevens aan ons doorgeven.
Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de
dienst. Betalingsverkeer verloopt via onze partner Mollie.
Cookies
Op onze website worden cookies gebruikt.
Voor meer informatie zie: https://jouwcoronatest.nl/nl/cookies
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om in kaart te brengen hoe bezoekers onze website gebruiken.
Voor meer informatie zie: https://jouwcoronatest.nl/nl/cookies
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle
informatie-uitwisseling tussen jou en onze website wordt afgeschermd.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen door het sturen van een mail
aan fg@nmdl-lcpl.nl.
Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook
kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw
toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door
ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te
identificeren.

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.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Contactgegevens jouwcoronatest.nl:
E-mail

klantenservice_covid@nmdl-lcpl.nl

Telefoon

+31(0)88 2350295

Jouwcoronatest.nl is onderdeel van:
Eurofins Clinical Diagnostics
Visseringlaan 25
2288 ER Rijswijk

