
	

                   

                        

PRIVACYBELEID WITSCRAFT B.V.  – MEI 2018 

Bij bezoek aan deze website kan Witscraft B.V. persoonsgegevens van u verzamelen. Dit gebeurt in 
directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. 

Wij zijn  ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Witscraft.B.V. respecteert de 
privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u 
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, 
waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Witscraft B.V. 

U dient zich ervan bewust te zijn dat Witscraft B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van 
andere sites en bronnen.  

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van Witscraft B.V. te 
accepteren. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

Gebruik van onze diensten 
Wanneer u zich aanmeldt voor een of meerdere van onze diensten vragen wij u onder meer om 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt primair gebruikt om de gevraagde 
dienst(en) uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers 
van Witscraft B.V. of beveiligde server (s)van  derde partijen. Witscraft B.V zal deze gegevens niet 
aan derden verstrekken voor andere doeleinden dan daar waar nodig voor de uitvoering van de 
dienst(en).  

Tevens zullen wij indien wettelijk verplicht gegevens verstrekken aan de autoriteiten.  

Witscraft B.V.  verzamelt  voorts informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in verband 
met haar bedrijfsvoering, om cliënten in algemene zin te kunnen informeren en om statistieken met 
betrekking tot webgebruik bij te houden.  

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven.  

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.  

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Witscraft B.V. of beveiligde 
server(s) van derde partijen. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken voor andere 
doeleinden dan daar waar nodig voor de uitvoering van de dienst(en). 

Wij attenderen u erop dat voor de uitvoering van de dienst(en) wij gegevens in bepaalde gevallen 
meerdere jaren moeten bewaren conform de in Nederland geldende regels. 

 



	

   

 

Cookies 
De website van Witscraft B.V. maakt alleen gebruik van een Google Analytics cookie ten behoeve van 
analyse van het verkeer. Er worden geen individuele persoonsgegevens verzameld. 

Doeleinden 
Witscraft B.V. verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacybeleid (uitvoering van de door u gevraagde dienst(en) en/of 
verstrekken van antwoorden) tenzij wij van tevoren nadrukkelijk uw toestemming hiervoor hebben 
verkregen. 

Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld  tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u 
afgesproken dienst(en). Wij werken in sommige situaties samen met derden om onze cliënten 
optimaal van dienst te zijn. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen privacy beleid. 
Witscraft B.V. is noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonlijke data 
door deze partijen. In geval een derde partij uw persoonlijke gegevens verwerkt in de hoedanigheid 
van een dataverwerkeraar van Witscraft B.V., zal Witscraft B.V. een dataverwerkingsovereenkomst 
met deze partij aangaan welke voldoet aan de eisen van de AVG. 

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze website en onze diensten. Eventuele 
aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in 
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van uw persoonlijke informatie 
die aan ons is verstrekt. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om gegevens te verwijderen of 
veranderen als gevolg van wettelijke regels.  

Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons 
op nemen via ons contactformulier of via info@witscraft.com. 

Websites van derden  
Deze privacyverklaring is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website door 
middel van hyperlinks kunnen worden bezocht. Raadpleeg daarvoor de privacyverklaring van de 
desbetreffende site. 

Vragen en feedback 
Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over ons 
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of via info@witscraft.com. 

 

 

 

      


