Privacybeleid WOEFERS
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17-07-2018.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u
weten welke gegevens we verzamelen als u onze website www.woefers.com gebruikt,
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Zo snapt u precies hoe wij werken. Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u
bijhouden, neem dan contact met ons op.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van WOEFERS. U dient zich ervan
bewust te zijn dat WOEFERS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites
en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te
accepteren.
WOEFERS 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.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
WOEFERS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt voor een van
onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden
gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van WOEFERS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat
dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Internetbrowser en apparaattype (zoals bijvoorbeeld smartphone of pc)
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Indien u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@woefers.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor
hebben verkregen.
WOEFERS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Het afhandelen van uw betaling
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
WOEFERS analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.
WOEFERS volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze
producten en diensten afstemmen op uw behoefte (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk).
WOEFERS verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
WOEFERS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van WOEFERS) tussen zit.
Andere partijen
WOEFERS verkoopt uw gegevens niet aan derden. WOEFERS deelt uw persoonsgegevens
met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienst, de
overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
WOEFERS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken uw gegevens
nooit zonder uw toestemming aan derden, anders dan hierboven genoemd. Tenzij we hiertoe
verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak.
Bewaartermijn
WOEFERS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: maximaal 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie voor
belastingaangifte.)
Adres: maximaal 7 jaar (wettelijke verplichte bewaartermijn voor de administratie voor
belastingaangifte).
E-mailadres op mailinglijst: tot u uzelf heeft uitgeschreven. In iedere mail die u van ons
ontvangt bevindt zich een link waarmee u uzelf altijd kunt afmelden voor één of meerdere
mailinglijsten.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we 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
WOEFERS of die van een derde partij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten
dat u tevreden bent met onze reactie en tot één jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen
de informatie makkelijk erbij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om u
nog beter te kunnen helpen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over
onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u uw
nieuwsbriefvoorkeuren ook wijzigen. Indien u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen wij uw
e-mailadres verwijderen van de lijst van ontvangers.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af
te melden.
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. Zie onderstaande contactgegevens.
Cookies en vergelijkbare technieken
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,
zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. WOEFERS gebruikt alleen technische en
functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw
browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een
cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze
en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te
raadplegen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Wij zullen ons best doen ingrijpende wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.
U heeft het recht om:
• Uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• Het laten corrigeren van fouten;
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

•
•

Toestemming die u heeft gegeven in te trekken;
Bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@woefers.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. WOEFERS zal
zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Opmerkingen of klachten?
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder in het land waar u gevestigd bent. In Nederland heet de
toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.
WOEFERS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@woefers.com.
Contactgegevens
Hond op School B.V. I WOEFERS I Danielle Post & Dennis Hardenbol I Veilingweg 3 I
3034 KB Rotterdam I KvK: 63713624 I IBAN: NL50RABO0118859463 I
BTWnr: NL855367143B01 I e-mailadres: info@woefers.com I telefoonnummer: 06-29544050
of 06-18299873

