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PRIVACYVERKLARING 
 
Sneltestoplocatie B.V. gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden 
zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als 
dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.  
 
Persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens kunnen bij Sneltestoplocatie B.V. terecht komen als u het contactformulier op 
de website (www.sneltestoplocatie.com) invult, informatie bij  Sneltestoplocatie B.V. opvraagt of als 
Sneltestoplocatie B.V.  bij u een sneltest afneemt. Ook kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via 
cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u de website 
bezoekt.  
 
Doeleinden 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de dienstverlening. Zonder uw 
persoonsgegevens te verwerken is het voor Sneltestoplocatie B.V. niet mogelijk om voor u een opdracht 
uit te voeren. Voor onder andere de volgende doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt: 
 

- Het afnemen van corona sneltesten; 
- Het uitlezen van corona sneltesten; 
- Het communiceren de resultaten aan de individuen die getest zijn; 
- De afhandeling van uw betaling; 
- Evaluatie van de dienstverlening; 
- Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen; 
- Voldoen aan wet- en regelgeving. 

 
Beveiliging 
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen. De toegang is afgeschermd voor derden door gebruik te maken van firewalls, veilige servers 
en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.  
 
Cookies 
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u 
de website bezoekt. De cookies worden gebruikt om u een optimale gebruikservaring te bieden. Zo 
hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website 
navigeren. 
 
Daarnaast kan Sneltestoplocatie B.V.  gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de 
website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt Sneltestoplocatie B.V. gebruik van 
Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google 
opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het 
specifieke privacybeleid van Google Analytics. 
 
Het al of niet toestaan van cookies kunt u te allen tijde wijzigen in de instellingen van uw browser. 
 
Andere websites 
Deze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Sneltestoplocatie B.V.. 
is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. 
Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Sneltestoplocatie B.V.  kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website 
gepubliceerd. Door deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, blijft u op de hoogte van eventuele 
wijzigingen. 
 
Termijn 
Uw gegevens worden zolang als nodig bewaart voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn. Testuitslagen 
worden geanonimiseerd bewaard.  
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Uw rechten en vragen 
Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per 
e-mail richten aan: info@sneltestoplocatie.com. 
 
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt 
het recht om Sneltestoplocatie B.V.  een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw 
persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik 
te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek 
ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. 
 
Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
Gegevensverwerker 
De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: Sneltestoplocatie B.V.  
(KvK-nummer 30164600) gevestigd te Veenendaal aan het adres Thomas Morestraat 1. 
 


