
Privacy beleid PharmyQ 
 

Privacy- en cookieverklaring Websites 

Bij PharmyQ hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw 

privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden. Wij verwerken 

daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze 

dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze 

diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter 

beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten 

dienstverlening van PharmyQ. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 

7/10/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande 

versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar 

deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens 

eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw 

gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft 

met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons 

privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de 

contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

 

Hostnet E-mail en mailinglijsten 

Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden 

via de servers van Hostnet, deze zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden 

gebruiken. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de 

functionaliteit van onze website ernstig verminderen! 

Uw persoonsgegevens worden door Hostnet beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. 

Hostnet maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-

mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt Hostnet informatie over u als ontvanger 

en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, 

deze gegevens worden 30 dagen bewaard. Hostnet behoudt zich het recht voor om uw 

gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader 

daarvan informatie met derden te delen. 

 

Hostnet online services 

Persoonsgegevens die u via de PharmyQ website uitwisselt worden eveneens vertrouwelijk 

behandeld. Het versturen van gegevens gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij maken voor 

ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostnet. Deze partij heeft 

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en 

corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostnet heeft geen toegang 

tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk. 

 

Cookies 

Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Alle informatie 

hierover leest u in ons cookiebeleid. 

 

Privacy- en cookieverklaring Websites 

Bij PharmyQ hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw 

privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden. 

  



Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens 

verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. 

Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens 

beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de 

door u gebruikte diensten. 

Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven persoonsgegevens niet uit 

handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming 

commerciële mailings. 

Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, 

tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe 

verplicht zijn. 

Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te 

beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 

Wij respecteren uw wettelijke rechten: Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In 

deze privacyverklaring informeren wij u daarover. 

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Afhankelijk van de door ons via de website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens 

die u via onze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen. Wij 

gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat 

het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij 

gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij 

gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u 

op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met 

derden gedeeld. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de 

overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

 

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. 

Gerechtvaardigd belang: In bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het 

verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken van 

cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben 

op uw persoonlijke levenssfeer. 

Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw 

gegevens. 

 

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig? 

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde 

gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die 

rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden 

verstrekt om te verwerken. 

 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 

die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om 

zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 

hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. 

 

 

  



Verstrekking aan derden 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct 

betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke 

bepaling ons hiertoe verplicht. Onze website is ontwikkeld met software van Hostnet. 

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, 

worden met deze partij gedeeld. Hostnet heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) 

ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostnet 

op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende 

beveiligingsmaatregelen te nemen. Hostnet maakt gebruik van cookies om technische 

informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen 

persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

 

Ervaringen 

Wij verzamelen ervaringen via het platform van Hostnet. Als u een ervaringen achterlaat via 

Hostnet dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Hostnet 

deelt deze gegevens met ons, zodat wij de ervaringen aan uw bestelling kunnen koppelen. 

Hostnet publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. 

In sommige gevallen kan Hostnet contact met u opnemen om een toelichting op uw ervaring te 

geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-

mailadres met Hostnet. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een 

ervaring achter te laten. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Hostnet behoudt zich het recht voor om 

ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij 

aan Hostnet toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot 

de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van 

de dienstverlening waarvoor Hostnet derden inschakelt. 

 

Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen 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 met ons. 

 

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze 

privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige 

wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. 

 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links 

met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een 

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de 

privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Cookies 

Wij maken op deze website gebruik van 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. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen 

optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze 

cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 



U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 

“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over 

hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van 

geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet 

toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient 

aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de 

hoogte bent. 

 

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op 

uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen 

aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw 

verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een 

kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich 

hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens 

PharmyQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 

privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door middel van de onderstaande 

contactgegevens. 

 

Contact 

PharmyQ 

KvK-nummer: 75774240 

BTW-nummer: 65678102B01 

 

Contactpersoon voor privacyzaken 

MyKieu Tran 

 


