Privacy Statement
Novire is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en
bezoekers van de producten van Novire én van haar website van essentieel belang is voor hun
activiteiten. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens in onze applicaties
Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Novire zich aan
de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet
Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Alle applicaties die Novire ontwikkelt en beheert, voldoen
aan deze wet en aan de NEN 7510-norm voor informatieveiligheid in de gezondheidszorg.
Novire treedt namens haar opdrachtgevers op als bewerker van persoonsgegevens in het kader van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Teneinde deze rol zorgvuldig te vervullen, sluit Novire een
bewerkersovereenkomst met haar opdrachtgevers. In de applicaties van Novire zijn alle maatregelen
getroffen om de gegevens veilig op te slaan. Gegevens worden bijvoorbeeld alleen op basis van
autorisaties op rollen en profielen beschikbaar gesteld. De gegevensverwerking is door Novire, als
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, gemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens te Den Haag.
Vastleggen en verwerking van gegevens vanaf onze website
In het kader van onze dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. Novire gebruikt
persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website voor de uitvoering van de
overeenkomsten of dienstverlening via internet.
Daarnaast worden de gegevens verwerkt om te informeren over interessante aanbiedingen van
producten en/of diensten van Novire, andere websites van Novire en voor het doen van aanbiedingen
door zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij tracht Novire rekening te houden met uw voorkeuren
en aangegeven interesses. Indien u geen prijs stelt op informatie kunt u een brief onder vermelding
van 'blokkering' sturen naar:
Novire
Marktstraat 44A
3925JS Scherpenzeel
In overeenstemming met de Telecommunicatiewet gebruikt Novire het e-mailadres, dat zij ontvangt in
het kader van het sluiten van een overeenkomst, om u van informatie te voorzien over producten en
diensten.
U kunt uw e-mailadres overigens ook meteen volgens bovenstaande procedure laten blokkeren.
Voorts neemt Novire in iedere e-mail de mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven.
Alleen in de gevallen dat u zelf toestemming heeft gegeven, zal Novire uw e-mailadres gebruiken om
u te informeren over producten en diensten van derden.
Beveiliging gegevens
Novire maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden
toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
Klikgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde
pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze
gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen,
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bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u
verder worden geoptimaliseerd.
Cookies
Novire maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein
tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer.
Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website
bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te
vergemakkelijken.
U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft
voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder
of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Wijzigingen
Novire behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check
daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid.
Vragen
Als u nog vragen heeft over het privacybeleid, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons
bereiken via de volgende contactgegevens:
Novire
Marktstraat 44A
3925 JS Scherpenzeel
Telefoon: 033 2 77 99 77
Email: info@novire.nl
www.novire.nl

Scherpenzeel, januari 2015 (derde herziene versie)
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