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ENSO HEALTH vind privacy belangrijk. Daarom doen we ons best om zorgvuldig met je gegevens om 

te gaan. We houden ons daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen en met welk doel. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-06-2019. ENSO HEALTH verzamelt of 

gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze 

privacyverklaring, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Wanneer je je aanmeldt of een vraag stelt aan ons of contact met ons opneemt via de website 

vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld zodat we contact met je kunnen 

opnemen. Daardoor laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij 

bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven 

of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking. We bewaren de 

persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de 

gegevens worden verzameld. Wij gebruiken de volgende gegevens om onze diensten te kunnen 

leveren en of af te handelen: 

• Naam 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in 

het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht 

is. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens 

aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. We zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je 

gegevens te respecteren. 

Cookies en google Analytics 

Via onze website staan we in verbinding met onze klanten en met bezoekers. De doelstelling van de 

website is niet om je producten of anderszins te verkopen. Wel vinden we het belangrijk om te 

weten welk deel van onze website je bezoekt zodat we onze website zo goed mogelijk kunnen 

aanpassen op je wensen en surfgedrag. Daarom worden op onze website functionele cookies 

geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met 

dit bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser 

afsluit. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij 

gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om 

de toeleiding naar de informatie te optimaliseren. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel 

mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.  

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

aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte 

bent. Voor vragen over ons privacy beleid of vragen je persoonsgegevens kun je altijd contact met 

ons opnemen. 


