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PRIVACY VERKLARING 

 
 
 
 
 
 
 

Doeleinden Verwerking Persoongegevens 

Novuqare Pelvic Health B.V. en/of Novuqare Hospital Equipment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met 

als doel ofwel: 

• het leveren van producten, bijvoorbeeld met betrekking tot de aanschaf van een MAPLe systeem en 

aanverwante producten; ofwel 

• het leveren van informatie, bijvoorbeeld door het inschrijven voor een nieuwsbrief.  

 

Wettelijke Grondslag Verwerking 

Novuqare Pelvic Health B.V. en/of Novuqare Hospital Equipment B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op 

basis van de volgende wettelijke grondslagen: 

• Bij de aanschaf van een product, bijvoorbeeld een MAPLe systeem, is de verwerking van de 

persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de aanschaf overeenkomst, 

• Bij het invullen van een contact formulier of aanvraag van informatie is de verwerking van de 

persoonsgegevens op basis van toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen 

tijde het recht om de door u verstrekte gegevens voor verwerking in te trekken. 

 

Ontvangers Persoonsgegevens 

Novuqare Pelvic Health B.V. en/of Novuqare Hospital Equipment B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan 

derden verstrekken, met uitzondering van onze business partners die direct betrokken zijn bij de verkoop en 

eventuele service van onze producten. 

 

Bewaartermijn Persoonsgegevens 

Als u een product aanschaft zullen persoonsgegevens door Novuqare Pelvic Health B.V. en Novuqare 

Hospital Equipment B.V worden bewaard voor tenminste de levensduur van het geleverde product. 

Als u informatie vraagt, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, zullen persoonsgegevens door Novuqare Pelvic 

Health B.V. en Novuqare Hospital Equipment B.V worden bewaard voor zolang als de gevraagde informatie 

wordt verstrekt, tenzij u zich afmeldt. Zie de sectie Contactgegevens hieronder . 
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Rechten Betrokkenen 

U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de 

persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking 

van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  

Als betrokkene heeft u ook het recht Novuqare Pelvic Health B.V. en/of Novuqare Hospital Equipment B.V. 

te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Novuqare Pelvic Health B.V. en/of Novuqare Hospital 

Equipment B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te 

ontvangen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke 

kunt verstrekken (data-portabiliteit).  

 

Contactgegevens 

Voor vragen over deze privacy verklaring en de verwerkingen die Novuqare Pelvic Health B.V. en/of 

Novuqare Hospital Equipment B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.  

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk bij 

info@novuqare.com indienen, evenals een verzoek tot dataportabiliteit. Bij deze verzoeken kunnen wij u om 

identificatie vragen. 

 

Klachten 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Novuqare Pelvic Health B.V. 

en/of Novuqare Hospital Equipment B.V., neem dan contact op met onze functionaris voor de 

gegevensbescherming via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene 

heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.  
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