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Privacyverklaring 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke 

gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe 

we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Browsr. U dient zich ervan bewust te zijn dat 

Browsr niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, leveranciers, producten en 

bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.  

Browsr 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 

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 Browsr of die van een derde partij.  

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 Browsr of die van een derde partij.  

COOKIES  

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat 

wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" 

(tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe 

gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de 

website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Browsr of die van een derde 

partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over 

de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot 

websiteactiviteit en internetgebruik. 

FORMULIEREN 

De onderstaande formulieren worden gebruikt op de website. Per formulieren geven we aan: 

- Welke gegevens we verwerken 

- Met welk doel we deze gegevens verwerken 
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Tot wanneer blijven de gegevens bewaard? 

De opgeslagen gegevens bevatten geringe minimale gevoelige informatie. Omdat we analyses ook 

willen doen in de toekomst en deze willen vergelijken met de gegevens van vandaag, bewaren we de 

gegevens oneindig, tenzij dit hieronder anders staat aangegeven. 

Indien u wilt dat uw gegevens tussentijds alsnog verwijderd worden, dan kunt u dit ons laten weten 

via e-mail, telefoon of brief. 

FORMULIER: CAMPAGNES 

Gegevens | Wanneer u een van onze diverse campagne formulieren invult, verzamelen we de 

volgende gegevens: 

- Voornaam / Achternaam 

- Adres, Postcode, Woonplaats 

- E-mailadres 

Doel | Dit formulier gebruiken we om uw aanmelding voor (meer) informatie over onze campagne te 

verwerken, en contact met u op te nemen rond dit thema. 

 

Analyse | We kunnen uw gegevens gebruiken voor onze eigen interne analyses, ons marketing beleid 

en verbeteringen aan de website, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. 

  

FORMULIER: CONTACT 

Gegevens | Bij het versturen van ons contactformulier, verzamelen we de volgende gegevens: 

- Naam 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Vraag/opmerking 

Doel | We verwerken uw gegevens om uw vraag of opmerkingen te kunnen verwerken en eventueel 

contact op te nemen. 

 

Analyse | We kunnen uw gegevens gebruiken voor onze eigen interne analyses, ons marketing beleid 

en verbeteringen aan de website, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. 
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FORMULIER: NIEUWSBRIEF AANMELDING 

Doel | We zullen je gegevens (Naam, E-mailadres) verwerken zodat we je een periodieke mailing 

kunnen sturen. 

 

Analyse | We kunnen je gegevens gebruiken voor interne analyses om onze service te verbeteren. 

Van een verzonden mailing analyseren we of een mailing is gelezen (d.m.v. downloaden van de 

afbeeldingen hierin) en of er op één van de URL links hierin is geklikt en wanneer, zodat we het 

succes van de mailing en de berichten hierin kunnen bepalen. 

 

Afmelden | Indien de afmeld link in de mailing zelf wordt geklikt, en deze wordt bevestigd, zullen we 

je e-mailadres toevoegen aan onze "afgemeld" tabel. We gebruiken deze tabel enkel om verder te 

voorkomen dat het systeem nog verdere mailings verstuurd. 

 

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 of 

voor de uitvoer van de opdracht of aanvraag.  

DERDEN  

De informatie wordt met derden gedeeld voor de uitvoer van de opdracht indien noodzakelijk of het 

verwerken van de aanvraag. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze 

werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en dit zorgvuldig 

uit te voeren.  

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. K 

EUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS  

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 

persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.  

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. 

 


