Privacy-statement

Wie zijn wij?
PuurGezond wordt uitgegeven door Scriptum communicatie over voeding, een
tekstbureau, gespecialiseerd in voeding, dieet en gezondheid. Meer informatie over
Scriptum communicatie over voeding vind je hier.
Nieuwsbrief
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief vragen we jouw e-mailadres. Dit wordt
opgenomen in ons gegevensbestand zolang als nodig is. Wij gebruiken je e-mailadres
voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief, die je elke week ontvangt in je
mailbox. Je kunt je hiervoor afmelden door onderaan de nieuwsbrief op een link voor
afmelden te klikken.
Webwinkel
Als je boeken of andere materialen koopt in onze webwinkel, vragen we onder meer
naar je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden
opgenomen in ons gegevensbestand zolang als nodig is. Wij gebruiken deze
gegevens voor het verzenden van de bestelling en de factuur en om je op de hoogte
te stellen van de status van je bestelling. Als klant van PuurGezond maak je
automatisch een account aanmaken. Daarvoor slaan we ook je wachtwoord op zolang
als nodig is. In je account worden je bestellingen bewaard.
Reageren op de website
Bij het plaatsen van een reactie op een bericht op de website, vragen we je naam en
e-mailadres. Je naam is daarbij zichtbaar voor de bezoekers van de site, je emailadres niet. Mocht je reactie vragen oproepen bij de redactie van PuurGezond,
dan kunnen we deze via je e-mailadres aan je stellen.
Klikgedrag
Op de website van PuurGezond worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
zoals de meest gelezen pagina’s. Zo kunnen we de website optimaliseren.
Cookies
We verzamelen gegevens over het bezoek van onze website. We doen dit om de
website zoveel mogelijk op de voorkeuren van de bezoekers af te stemmen. Dit
gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Je kunt jouw browser zo instellen
dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Dat betekent dan wel dat de website
jouw naam niet onthoudt na het plaatsen van een reactie. Elke keer als je dan op een
bericht wilt reageren, moet je opnieuw je naam en e-mailadres invoeren.

PuurGezond gebruikt cookies en scripts van Google om jouw gebruik van onze
website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit
kunnen aanpassen. Ook gebruiken we na aparte toestemming cookies en scripts van
Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze website
mogelijk te maken.
Links naar andere websites
Op de website van PuurGezond staan soms links naar andere websites. De redactie
van PuurGezond draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van deze
websites. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de site die je
bezoekt. Ook is de redactie van PuurGezond niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze sites of aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud
daarvan.
PuurGezond advies
Op onze website kun je gegevens vinden van aangesloten professionals, die je kunt
benaderen voor een persoonlijk advies. Eventuele persoonsgegevens die je aan deze
professional verstrekt, komen niet ter beschikking aan ons en vallen ook niet onder
het privacybeleid van PuurGezond.
Jouw rechten
Je kunt ons vragen om inzage in je persoonsgegevens. Als je wilt, kunnen we je
gegevens ook wijzigen of verwijderen. Bij verwijderen van je gegevens heb je geen
inzage meer in je eerdere bestellingen in de webwinkel, en zijn de aangekochte
virtuele producten niet meer te downloaden. Bij een nieuwe bestelling dien je je
persoonsgegevens opnieuw in te voeren.
Specifiek voor aangesloten professionals
Als je je als professional bij PuurGezond aansluit, vragen we (naast de gewone
gegevens in de webwinkel) ook enkele aanvullende gegevens, zoals je
praktijkgegevens, beroep en – als je wilt - ook een portretfoto. Je praktijkgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres en eventuele portretfoto vermelden we op onze
website onder “Persoonlijk Advies”. Je e-mailadres gebruiken we om je enkele keren
per jaar de Nieuwsbrief PuurGezonde praktijk te sturen. Deze gegevens bewaren we
zolang als nodig is.
Bijeenkomsten voor professionals
PuurGezond organiseert regelmatig bijeenkomsten voor professionals. Voorafgaand
aan de bijeenkomst kunnen we een deelnemerslijst onder de deelnemers verstrekken
met naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer, wat handig kan zijn bij het
maken van eventuele carpoolafspraken. Mocht je bezwaar hebben tegen vermelding
van je gegevens op de deelnemerslijst, dan kun je dat aangeven bij het opgeven
voor een bijeenkomst in de webshop (bij het einde van de bestelling in het
opmerkingenveld) of mail ons op info@puurgezond.nl.

Vragen of klachten?
Als je vragen of klachten hebt over de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken,
mail dan naar info@puurgezond.nl. We zullen ons uiterste best doen om je vragen te
beantwoorden en eventuele klachten te verhelpen. Daarnaast kun je ook altijd
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder
op het gebied van privacybescherming).
Wijzigingen
De redactie van PuurGezond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in dit privacy statement. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy
statement van PuurGezond te lezen of de versiedatum te checken.

Dit privacy-document is voor het laatst gewijzigd op 15 juli 2021.

