
 

 

  

  

Privacystatement Puur For Kids  

  

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Puur 

For Kids met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen.  

Verwerking van persoonsgegevens door Puur For Kids  

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader 

vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Puur For Kids verzamelt 

en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement 

beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Puur For Kids staat er voor in dat 

persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en 

regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.  

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe 

aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement kunt u vinden op onze website.  

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?  

Uw persoonsgegevens worden door Puur For Kids verwerkt voor de volgende doeleinden. De 

gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.  

1. Voor marketingactiviteiten  

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen 

zijn oud- en bestaande klanten en relaties die via evenementen opgedaan zijn.  

2. Afhandeling van het door u ingevulde contactformulier ;  

Indien u een vraag of opmerking heeft ingestuurd verzamelen wij uw 

contactgegevens om u van een reactie te kunnen voorzien.   

3. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Puur For Kids  

Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via 

onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van 

functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.  

Cookies  

Puur For Kids gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van 

je computer, tablet of smartphone. Puur For Kids gebruikt cookies met een puur technische 

functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld 

jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de  



 

 

 

website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we 

cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties 

kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd 

over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

 

Naast de zichtbare buttons zijn erop onze website ook onzichtbare cookies geplaats. Ook wel 

bekend als tracking "tracking cookies". Deze cookies gebruikt Puur for Kids om de effectiviteit 

van een bepaalde campagne te meten op haar website en sociale platformen te weten 

LinkedIn en Facebook. 

De informatie die wij verzamelen wordt geanonimiseerd echter is opgeslagen op servers in 

de Verenigde Staten. Deze social media platformen dienen zich te houden aan de Privacy 

Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse 

Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau 

voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 

Google Analytics  

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 

van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 

krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 

informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google 

niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres 

wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google 

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe 

Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse 

Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau 

voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.  

Sociale deelknoppen  

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of 

delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons 

werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn 

zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar 

geen invloed op. Leest u in de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke 

regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via 

deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk 

geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google 

+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en  

 

http://mailflow.encis.nl/wf/click?upn=oOv7lorHegnbgf1F4eqhHlQO6xjVMOGWZKhHrh4tggzxdfRlOV0zR0pP-2B3h05Mby_917VIl3rW9BsslMCMPkZUUyns06Prgw5mObbvrpEF-2F-2Ff0qASBlckt-2FsdO4SvRTVM0A6npqjNUyy-2BpPixfN5VumZqAc3f-2BSx6-2FoqHIjps8CSKM0i1iS1WtvwGF3C1hWsotVImJsMYf-2B7zvTBoRrmjxyaBUNbQP9eHitE1CztxndGVOnUAnz1UqQaT5pIAR1CvgOiXQBY-2FUp7-2FI3YLEwBTqg-3D-3D
http://mailflow.encis.nl/wf/click?upn=oOv7lorHegnbgf1F4eqhHlQO6xjVMOGWZKhHrh4tggzxdfRlOV0zR0pP-2B3h05Mby_917VIl3rW9BsslMCMPkZUUyns06Prgw5mObbvrpEF-2F-2Ff0qASBlckt-2FsdO4SvRTVM0A6npqjNUyy-2BpPixfN5VumZqAc3f-2BSx6-2FoqHIjps8CSKM0i1iS1WtvwGF3C1hWsotVImJsMYf-2B7zvTBoRrmjxyaBUNbQP9eHitE1CztxndGVOnUAnz1UqQaT5pIAR1CvgOiXQBY-2FUp7-2FI3YLEwBTqg-3D-3D
http://mailflow.encis.nl/wf/click?upn=oOv7lorHegnbgf1F4eqhHlQO6xjVMOGWZKhHrh4tggzxdfRlOV0zR0pP-2B3h05Mby_917VIl3rW9BsslMCMPkZUUyns06Prgw5mObbvrpEF-2F-2Ff0qASBlckt-2FsdO4SvRTVM0A6npqjNUyy-2BpPixfN5VumZqAc3f-2BSx6-2FoqHIjps8CSKM0i1iS1WtvwGF3C1hWsotVImJsMYf-2B7zvTBoRrmjxyaBUNbQP9eHitE1CztxndGVOnUAnz1UqQaT5pIAR1CvgOiXQBY-2FUp7-2FI3YLEwBTqg-3D-3D
http://mailflow.encis.nl/wf/click?upn=k8ut3QJXiPENoaD3u0ev3aW4Ywbq-2FbwwWIolpn-2BwcB2V-2Fr4CKAHM-2BE9IjzmnBxcu_917VIl3rW9BsslMCMPkZUUyns06Prgw5mObbvrpEF-2F-2Ff0qASBlckt-2FsdO4SvRTVMomiCXC2UPwh792A1Vd9Ar8fQ7I-2FvsmPGRhkPiNFSsHCX7UTROopq9uD2Qdlh3V0PilYVAmbSBbPjzTxPeuLT6xCHAnfcpddHRnhSocbmSFSrw6unZ0RnbM3s-2FMggfKlnOd8orbg2r98cAa-2FBzfdFjQ-3D-3D
http://mailflow.encis.nl/wf/click?upn=k8ut3QJXiPENoaD3u0ev3aW4Ywbq-2FbwwWIolpn-2BwcB2V-2Fr4CKAHM-2BE9IjzmnBxcu_917VIl3rW9BsslMCMPkZUUyns06Prgw5mObbvrpEF-2F-2Ff0qASBlckt-2FsdO4SvRTVMomiCXC2UPwh792A1Vd9Ar8fQ7I-2FvsmPGRhkPiNFSsHCX7UTROopq9uD2Qdlh3V0PilYVAmbSBbPjzTxPeuLT6xCHAnfcpddHRnhSocbmSFSrw6unZ0RnbM3s-2FMggfKlnOd8orbg2r98cAa-2FBzfdFjQ-3D-3D
http://mailflow.encis.nl/wf/click?upn=k8ut3QJXiPENoaD3u0ev3aW4Ywbq-2FbwwWIolpn-2BwcB2V-2Fr4CKAHM-2BE9IjzmnBxcu_917VIl3rW9BsslMCMPkZUUyns06Prgw5mObbvrpEF-2F-2Ff0qASBlckt-2FsdO4SvRTVMomiCXC2UPwh792A1Vd9Ar8fQ7I-2FvsmPGRhkPiNFSsHCX7UTROopq9uD2Qdlh3V0PilYVAmbSBbPjzTxPeuLT6xCHAnfcpddHRnhSocbmSFSrw6unZ0RnbM3s-2FMggfKlnOd8orbg2r98cAa-2FBzfdFjQ-3D-3D
http://mailflow.encis.nl/wf/click?upn=rWSd4lDeatYUjlMuI2ocJ51tb47OqfEEMi6NRtqEkWlfkAdWzYH4aCa-2FDqPGnpdt1Qd6Z7UIh0vTl102oV6s0Q-3D-3D_917VIl3rW9BsslMCMPkZUUyns06Prgw5mObbvrpEF-2F-2Ff0qASBlckt-2FsdO4SvRTVMakDE1yWAGXyLkj36MAIrWZoWdyEpy5J7U8GC2-2BSthnewfWSmBk-2Bq7paol9KPjq8X6pTgErOmeiJ0-2Fp-2BbHiY3hrc1dmHxayNnz9YszaqhTjr5suKIeumtVFAVRflNklZRiLC7l73Chsf5brzES5Injg-3D-3D
http://mailflow.encis.nl/wf/click?upn=rWSd4lDeatYUjlMuI2ocJ51tb47OqfEEMi6NRtqEkWlfkAdWzYH4aCa-2FDqPGnpdt1Qd6Z7UIh0vTl102oV6s0Q-3D-3D_917VIl3rW9BsslMCMPkZUUyns06Prgw5mObbvrpEF-2F-2Ff0qASBlckt-2FsdO4SvRTVMakDE1yWAGXyLkj36MAIrWZoWdyEpy5J7U8GC2-2BSthnewfWSmBk-2Bq7paol9KPjq8X6pTgErOmeiJ0-2Fp-2BbHiY3hrc1dmHxayNnz9YszaqhTjr5suKIeumtVFAVRflNklZRiLC7l73Chsf5brzES5Injg-3D-3D
http://mailflow.encis.nl/wf/click?upn=rWSd4lDeatYUjlMuI2ocJ51tb47OqfEEMi6NRtqEkWlfkAdWzYH4aCa-2FDqPGnpdt1Qd6Z7UIh0vTl102oV6s0Q-3D-3D_917VIl3rW9BsslMCMPkZUUyns06Prgw5mObbvrpEF-2F-2Ff0qASBlckt-2FsdO4SvRTVMakDE1yWAGXyLkj36MAIrWZoWdyEpy5J7U8GC2-2BSthnewfWSmBk-2Bq7paol9KPjq8X6pTgErOmeiJ0-2Fp-2BbHiY3hrc1dmHxayNnz9YszaqhTjr5suKIeumtVFAVRflNklZRiLC7l73Chsf5brzES5Injg-3D-3D


 

 

Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe 

Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is 

van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.  

Hoe lang bewaart Puur For Kids uw persoonsgegevens?  

Puur For Kids bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze 

privacystatement genoemde doelen te bereiken.  

•  Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, 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.   

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens  

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Puur For Kids van u verzamelt en gebruikt, kunt u 

hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:   

  

• Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,  

• Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,  

• Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puur For 

Kids  

• Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij in electronische vorm van u beschikken, naar u of een 

andere, door u genoemde organisatie te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging 

sturen naar info@puurforkids.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is 

gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.   

Heeft u een klacht over de wijze waarop Puur For Kids uw persoonsgegevens verwerkt, dan 

kunt u dat melden bij info@puurforkids.nl . Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, 

dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-

ons  
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