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1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Voor de website en de werking van de website (www.puravidaassen.nl) wordt gebruik gemaakt 

van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we je 

graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen. 

Wat zijn cookies 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde 

schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website 

teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. 

Google Analytics 

Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen 

analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen 

informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie 

namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken 

voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse 

servers opgeslagen. Meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van google.

Social Media buttons 

De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media 

kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen 

van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

Uitschakelen en verwijderen 

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-

functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen
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3. Privacy algemeen

Pura Vida verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen 

wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan ons zijn verstrekt. 

4. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is 

niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast 

zelf een beleid wat online vindbaar is.

5. Social Mediakanalen

Wij maken gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Instagram en Twitter. Om het voor 

de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maken we gebruik van buttons en/of contactformulieren. Ook deze 

social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de 

privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

6. Verzamelde informatie

Wij maken gebruikt van Google Analytics. Zie hierboven wat wij doen met deze gegevens. Daarnaast kunt u door 

middel van formulieren (facebook of een afspraak maken via de website) persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. 

Deze gegevens slaan wij op (naam en contactgegevens). 

Wanneer je klant wordt bij Pura Vida worden ook jouw naam en contactgegevens opgeslagen met behulp van de 

software van Sara Salonsoft. Zij maken gebruik van een Cloud van Microsoft Azure. Daarnaast worden gegevens 

als dieet, leefstijl, medicijngebruik, behandelingsgeschiedenis, medische geschiedenis en de benadelingsvoortgang 

opgeslagen voor een optimaal advies en behandeling te kunnen vaststellen. 

Bij zakelijke klanten zal het KvK nummer genoteerd en gecontroleerd worden. 

7. Doel van verzamelde informatie

De opgeslagen gegevens worden gebruikt enkel voor het contact opnemen, het beantwoorden van vragen of het 

toezenden van documentatie/nieuwsbrief en ten behoeve van het optimaliseren van advies en behandeling. De 

persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden. 

8. Periode van bewaren gegevens

De gegevens worden bewaard zolang jij bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of jij als klant in behandeling bent 

of bent geweest bij Pura Vida. Wanneer je wenst uitgeschreven te worden voor de nieuwsbrief, worden je gegevens 

voor 3 maanden bewaard en daarna verwijderd uit ons systeem. Wanneer je het verzoek indient om als klant 

verwijderd te worden uit ons systeem, zullen je gegevens verwijderd worden uit het systeem. 
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9. Inzagerecht

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Wij hebben 

echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Daarnaast kunnen wij nogmaals uit 

de gegevens van Google Analytics geen herleidbare gegevens verkrijgen. Wanneer je gebruik wilt maken van jouw 

inzagerecht of een vraag hebt, neem dan contact op via info@puravidaassen.nl.
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