
PRIVACYVERKLARING VAN FERRING B.V. VAN WWW.MIJNFERTICOACH.NL 

Introductie Ferring B.V. (hierna: Ferring) wil uw privacy optimaal beschermen. In deze 
privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Ferring van u verzamelt en op welke wijze zij 
deze verwerkt. In de samenwerking met al onze stakeholders willen wij een betrouwbare, 
deskundige en professionele partner zijn.  

  

Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt door Ferring via 
de website of anderszins. Naast de website www.ferring.nl heeft deze privacyverklaring ook 
betrekking op alle websites die door Ferring beheerd worden.  

  

Ferring gebruikt de door u met ons gedeelde persoonsgegevens om onze producten en diensten en 
uw ervaring nog verder te verbeteren. Deze privacyverklaring is bedoeld om u een helder overzicht 
te bieden van hoe Ferring de door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt, uw rechten en 
mogelijkheden om uw persoonsgegevens te beheren en hoe Ferring uw privacy beschermt. Er wordt 
ook vermeld welke persoonsgegevens Ferring over u verzamelt indien u haar websites of haar 
(mobiele) apps gebruikt, alsmede hoe Ferring uw persoonsgegevens gebruikt en met welke derden 
deze worden gedeeld.  

  

In deze privacyverklaring kunt u tevens vinden voor welke doeleinden uw persoonsgegevens gebruikt 
kunnen worden door Ferring of de onder haar ressorterende bedrijven.  

  

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 
deze website verbonden zijn. Lees de privacyverklaring van de betreffende website zorgvuldig door.  

  

Wijzigingen Ferring behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar 
privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. De meest recente versie vindt u altijd op 
deze pagina. Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring te beoordelen op veranderingen 
of updates.   

In het geval u gebruik gaat maken van de App MijnFertiCoach geldt de privacyverklaring die u hier 
vindt. 

Contact informatie Ferring is gevestigd te Hoofddorp. Het algemene e-mailadres is: 
infoNL@ferring.com.  

  

Per post: Ferring B.V. t.a.v. Management, Postbus 184, 2130 AD Hoofddorp    

http://www.ferring.nl/statements/DataPrivacyStatementMijnFertiCoachApp.pdf

