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Privacyverklaring Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. 
 
Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. acht een zorgvuldige omgang met 
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook 
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat: 
 

- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens 
verwerken. Dat doen wij via onze privacyverklaring; 

- wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw 
persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin u toestemming is 
vereist; 

- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter 
inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

 
Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. is de verantwoordelijke voor de 
gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke 
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan 
deze zorgvuldig door te lezen. 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 april 2018. 
 
Gebruik van persoonsgegevens 
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat 
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens 
uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het 
kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan 
ons worden verstrekt om te verwerken. 
 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde 
doelen: 

- NAW gegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- vestigingsadres 
- IP-adres 

 
Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 
strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst 
met u tot stand komt. 
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Afhandeling bestelling 
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan 
gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling 
kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u 
verderop in deze privacyverklaring. 
 
Reclame 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze 
nieuwe producten en diensten: 

- per e-mail 
 
Contactformulier 
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan 
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het 
formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en 
afhandeling daarvan. 
 
Publicatie / In kaart brengen websitebezoek 
Op de website van Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. worden algemene 
bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het 
tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens 
worden gebruikt voor analyses om de werking van de website te verbeteren. Deze 
gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden 
verstrekt.  
 
Google Analytics 
Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te 
houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-
advertenties van Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. bij Google 
zoekresultaatpagina’s zijn. 
 
De aldus verkregen informatie wordt, met begrip van het adres van uw computer 
(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.  
 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, 
om rapporten over de Website aan Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. te kunnen 
verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun 
campagnes te kunnen bieden. 
 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. heeft hier geen invloed op. 
 
Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via 
Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor 
andere Google-diensten. 
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Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te 
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of 
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons 
opnemen via onderstaande gegevens. 
 
Beveiliging 
Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. neemt de beveiligingsmaatregelen om misbruik 
van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde 
geanonimiseerd. De website van Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. 
(www.skintechpharmagroup.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat 
om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 
Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan 
contact op met: Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. op via e-mailadres: 
info@skintechpharma.nl is een website van Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. en 
als volgt te bereiken: 
 
Contactgegevens 
Skin Tech Pharma Group BNLX B.V. 
Moersbergselaan 17 
3941 BW  DOORN 
info@skintechpharma.nl 
0343-445858 
KvK: 64364305 
Vestigingsnummer: 000033195633 
 
 
 
 
 
 


