Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 oktober 2020 en vervangt hiermee
eerdere versies. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. We stellen
betrokkenen van eventuele ingrijpende wijzigingen op de hoogte voordat deze in werking
treden door een aangepaste versie van de verklaring op onze website te plaatsen.

Geregistreerd bij een bestelling
Coronasneltest.nl registreert alleen de (bedrijfs)gegevens die u invult. wanneer u een
product in de webwinkel bestelt. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de bestelling te
kunnen afleveren en eventueel te factureren.

Geregistreerd voor een test
Indien u een Coronasneltest door ons laat afnemen registreren wij tijdelijk de gegevens die
u invult voor de identificatie van de deelnemer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om
positief geteste deelnemers te melden bij de GGD van uw regio. Na het melden worden deze
gegevens na 48 uur vernietigd in onze systemen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens
De door Coronasneltest.nl geregistreerde gegevens worden met uitzondering van de verplichte
melding aan de GG bij een positief testresultaat, niet aan derden verstrekt of verkocht. U
ontvangt alleen een nieuwsbrief van Coronasneltest.nl. indien u daar om verzoekt.

Cookies en Privacy
Coronasneltest.nl gebruikt zogenaamde cookies om uw voorkeuren tijdens het bezoek te
onthouden en op te slaan op uw eigen computer.

Wat doen cookies?
Met behulp van cookies wordt bijgehouden wat de inhoud van uw winkelmandje is. Ook uw
productvoorkeur kan worden onthouden. zodat pagina's op uw voorkeuren afgestemde
producten kan laten zien. Coronasneltest.nl meet ook op welke advertentie u heeft geklikt. om
haar advertentieprogramma te kunnen bijstellen.
Coronasneltest.nl kan ook gebruikmaken van andere websites uit het Google Display
Netwerk (GDN) die helpen bij de presentatie van onze advertenties. De bij GDN aangesloten
websites gebruiken cookies. om te helpen bij het presenteren van advertenties en deze op
de doelgroep af te stemmen.

Kan ik cookies uitzetten?
Als u niet gevolgd wil worden op het internet met behulp van cookies kunt u het beste de addon voor uw huidige webbrowser downloaden en installeren. De Google

Analytics Opt-out Browser Add-on is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer.
Google Chrome. Mozilla Firefox. Apple Safari en Opera.

