
Pagina 1 van 7  

Privacy- en cookieverklaring MediHealthGroup B.V. 
3 juni 2022 

 
Jouw privacy is voor MediHealthGroup B.V. (hierna: ‘MediHealth’) van groot belang. Wij houden ons 
dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij: 

 

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via 
deze privacyverklaring; 

• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze 
doeleinden; 

• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht 
toestemming verplicht zijn; 

• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij 
leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;  

• Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons 
verwerkte persoonsgegevens. 

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze 
privacyverklaring leggen we uit wat wij op de website medihealthgroup.nl allemaal doen met informatie 
die wij over jou te weten komen. 

 

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met 
MediHealth via de contactgegevens die je onderaan deze privacy- en cookieverklaring kan vinden. 

 

Afhandelen bestelling 

Om de verschillende soorten testen te kunnen ontvangen, dien je een bestelling bij ons te plaatsen. 
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te 
kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de 
bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank, 
creditcardmaatschappij of andere betaaldienst die je gebruikt (bijvoorbeeld Klarna). Hiervoor gebruiken 
wij jouw: 

 

• NAW-gegevens 

• Telefoonnummer 
• Factuuradres 

• E-mailadres 

• Betalingsgegevens 

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot 
één jaar nadat jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met 
de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

 
Verstrekken aan derden 
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons 
kunnen ontvangen. Deze bedrijven hebben jouw gegevens nodig om de bestellingen die je doet, te 
kunnen afhandelen. De partijen die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken zijn:  

 

• Sendcloud 
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• LabOnline 

Verwerken van de testresultaten 

Voor sommige testen geldt dat het sample door een laboratorium moet wordt onderzocht. We sturen 
deze samples op naar een laboratorium in Duitsland. De resultaten worden via een beveiligde e-mail 
naar jou gestuurd. Om dit type testresultaten te verwerken, gebruiken wij jouw: 

 

• Voor- en achternaam 

• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

• Geslacht 

• Geboortedatum 
• Gezondheidsgegevens (de testresultaten en de samples die tijdens de test zijn afgenomen) 

Wij doen dit op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming, ook indien we de gegevens van jouw 
werkgever ontvangen. Wij bewaren de resultaten van de testen niet. Het laboratorium dat de samples 
onderzoekt, bewaart jouw testresultaten. Wij bewaren wel de gegevens die je invult als je bij ons een 
bestelling plaatst, zie ook het onderdeel ‘afhandelen bestelling’.  

 

Verstrekken aan derden 
De samples van de Imupro testen worden door het LHM lab in Nederland verwerkt, voor de overige 
testen geldt dat de samples in een laboratorium in Duitsland worden verwerkt. Dat betekent dat deze 
laboratoriums inzage hebben in jouw persoonsgegevens. Zij weten niet van wie elk sample is, dus 
kunnen de samples niet naar jou worden herleid. 

 

Helpdesk over het testresultaat 

Voor alle testen geldt dat wij aan de hand van de door jou uitgevoerde test, als helpdesk kunnen 
fungeren om het testresultaat met je te interpreteren. Deze functie als helpdesk is geen medisch advies, 
maar een advies over de stappen die je kan zetten aan de hand van het resultaat. 

 

Hiervoor gebruiken wij jouw: 
 

• NAW-gegevens 

Dit doen wij op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Wij ontvangen van jou de testresultaten en 
deze bewaren wij ten minste 20 jaren of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed 
hulpverlener voortvloeit, aangezien de persoonsgegevens deel uitmaken van het medisch dossier. In 
geval van een beroepsziekte kan de bewaartermijn oplopen tot (meer dan) 40 jaar. 

 

Consult met een specialist over een resultaat 

Indien uit je resultaten blijkt dat er een indicatie is voor een risico voor je gezondheid volgt, kan je een 
afspraak met een professional maken zodat je advies krijgt over je testresultaat. Je kan dan met deze 
professional een consult boeken. Deelname aan deze opvolging is vrijwillig en vertrouwelijk. Hiervoor 
gebruiken wij jouw: 

 

• NAW-gegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 
• Geslacht 

• Geboortedatum 
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Dit doen wij op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Jij dient je eigen testresultaten op te sturen 
naar de consultant en geeft de consultant de uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te 
verwerken. Wij bewaren de resultaten niet. 

 
‘Anonieme’ SOA-testen 

Je kan bij ons een SOA-test afnemen. Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw 

persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan 
onze bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over 
jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 

• NAW-gegevens 
• Telefoonnummer 

• Factuuradres 

• E-mailadres 
• Betalingsgegevens 

Dit doen wij op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Op het moment dat je de test terugstuurt 
om het resultaat te laten verwerken, weten wij niet van wie het sample afkomstig is. Dat betekent dat 
we niet weten dat jij de test hebt gedaan. De gegevens zijn enkel nodig om de bestelling te kunnen 
plaatsen. Wij bewaren deze informatie totdat het resultaat bekend is.  

 

Opstellen rapportages testuitslagen 

Jouw testresultaten verwerken wij in (analytische) rapportages. Deze rapportages geven je inzicht in je 
testresultaten en dus in je gezondheid. De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om een 
rapportage op organisatie- en of afdelingsniveau te maken voor de werkgever. Hiervoor gebruiken wij 
jouw: 

 

• NAW-gegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 
• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Gezondheidsgegevens (de testresultaten) 

Dit doen wij op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming, ook indien het een opdracht van je 
werkgever is geweest. Deze hebben wij nodig om je resultaten te kunnen verwerken. Wij bewaren deze 
informatie ten minste 20 jaren of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener 
voortvloeit, aangezien de persoonsgegevens deel uitmaken van het medisch dossier. In geval van een 
beroepsziekte kan de bewaartermijn oplopen tot (meer dan) 40 jaar. 

 

Verzenden van nieuwsbrieven 

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van 
abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. 
Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 

• Voor- en achternaam 

• E-mailadres 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Je kunt je op onze website aanmelden voor (een van) onze 
nieuwsbrieven. Wij bewaren deze informatie zolang je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.  
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De nieuwsbrief wordt twee keer per maand per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat 
onder andere de volgende: 

 

• Een extractie van de berichten die op de website geplaatst zijn 

• Advertenties 

• Unieke berichtgeving die niet op de website wordt gepubliceerd 

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een 
afmeldlink. Op het moment dat je je afmeldt, behouden wij je gegevens op onze blokkeerlijst, zodat je 
daarna geen mailingen van ons meer zal ontvangen. 

 
Account 

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je als zakelijke gebruiker eerst registreren. Je moet 
dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, 
waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Door in te loggen 
met dit account krijg je toegang tot ons portaal. Op dit portaal kun je een testmoment inplannen, 
bijhouden wanneer er getest is en bekijken welke analytische rapporten gegenereerd zijn.  

 
Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 

• NAW-gegevens 

• Telefoonnummer 

• Factuuradres 
• E-mailadres 

• Betalingsgegevens 

• Geboortedatum 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden nadat je 
het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te 
vullen op de website en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw 
account informatie aanpassen wanneer je dat wilt. 

 

Een abonnement afsluiten 

Je kunt bij onze website MediHealth een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij jouw 
persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Door middel van een abonnement krijg je 
eens per [tijdseenheid] een nieuw pakket met testen. Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 

• NAW-gegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Betalingsgegevens 
• Geboortedatum 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden nadat je 
het abonnement hebt opgezegd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de 
wettelijke fiscale bewaarplicht. 

 
Contactformulier 

Op verschillende wijzen kan je met ons in contact komen en ons vragen stellen of aanvragen doen. Ook 

mag je ons altijd jouw feedback geven. Om jouw vragen te kunnen beantwoorden of jou bijvoorbeeld 
een voorstel te kunnen doen, verwerken wij jouw persoonsgegevens.  
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Met het contactformulier kun je ons vragen stellen, aanvragen doen of feedback geven. Hiervoor 
gebruiken wij jouw: 

 

• NAW-gegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 
• Geboortedatum 

Wij gebruiken deze gegevens om je verzoek om contact op te nemen netjes af te handelen. Dit doen 
wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je 
tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie 
er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.  

 
Statistieken en profilering 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren wij 
onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw 
persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij 
jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor 
gebruiken wij jouw: 

 

• NAW-gegevens 

• Telefoonnummer 

• Factuuradres 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie 1 jaar. 
 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven 
wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als 
wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).  

 

Het kan zo zijn dat wij voor onze dienstverlening gebruikmaken van partijen die gevestigd zijn in een 
land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken alleen gebruik van een dergelijke partij 
als: 

 

1. Deze ontvanger gevestigd is in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft 
aangegeven dat het een land betreft dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt 
(een adequaatheidsbesluit). 

2. De ontvanger van de persoonsgegevens passende waarborgen biedt (bijvoorbeeld door middel 
van EU-standaardcontractbepalingen). 

3. Wij jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen. 
 

Statistieken 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. 
 

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons leden je door naar de sociale 
media platforms. Deze buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de sociale 
medianetwerken. Als je wilt weten wat de sociale media platforms doen met je persoonsgegevens, lees 
dan hun privacyverklaring. 

 
Cookies 

Onze website gebruikt cookies van onszelf of van derde partijen. Cookies zijn kleine bestandjes waar 
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we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook 
mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar 
sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. 

 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de 
cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun 
privacyverklaringen. 

 

 

Naam Cookie 
 

Aanbieder 
 

Doel 
 

Vervaltermijn 
 

Type 
 

Functie 

 

_ga 
 

Medihealth.nl 
 

Analytisch 
 

2 jaar 
 

HTTP 
 

Statistische 
gegevens over 
gebruik van de 
website 

prism_91604574 ActiveCampaign 
 

Analytisch 1 maand HTTP 
 

Statistische 
gegevens over 
gebruik van de 
website 

Tidio_*_tidioIdentifyHash Tidio Communicatie 1 sessie HTTP 
 

Live 
communicatie 
met klanten 

 

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben 

een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen 
bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere 
Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren. Voor het plaatsen van deze 
analytische cookies vragen wij jouw toestemming. 

 
Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons 
goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.  

 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd 

op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen 
aan je door te geven. 

 

Jouw rechten 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met 
ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

 

Je hebt de volgende rechten: 
 

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen; 
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben; 
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• Het laten corrigeren van fouten; 
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 

• Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij; 

• Intrekken van toestemming; 
• Een bepaalde verwerking beperken; 

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat je altijd duidelijk  aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de 
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

 

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden 
verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de 
complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte 
stellen. 

 

Klacht indienen 

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen 
naar info@medihealthgroup.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.  

 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen 
bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 
Contactgegevens 

MediHealthGroup B.V. 
Weg en land 42-C 
2661KR 
Bergschenhoek 
E-mailadres: info@medihealthgroup.nl 

KvK nummer: 82527059 

mailto:info@medihealthgroup.nl
mailto:info@medihealthgroup.nl

