Wieblie BV, gevestigd aan Kraanven 3, 5595 DA te Leende, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Wieblie BV
Kraanven 3,
5595 DA Leende
Mail:
Website:
Telefoon:

info@wieblie.nl
www.wieblie.nl
06-17245860

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wieblie BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan
te maken, in correspondentie en/of telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wieblie BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het afhandelen van uw betaling
Het afhandelen van uw bestelling
Verzenden van onze nieuwsbrief
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
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Wieblie BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
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Geautomatiseerde besluitvorming:
Wieblie BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over bepaalde
zaken. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wieblie BV) tussen
zit. Met deze systemen heeft Wieblie BV een verwerkersovereenkomst afgesloten:
• AutoRespond
• Moneybird
• PerfectView
• Formdesk
• Huddle
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wieblie BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Wieblie BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
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. Wieblie BV blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die
worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u deze website bezoekt.
De informatie in deze cookies kan bij een volgend bezoek weer worden teruggestuurd naar
de server, zodat u herkend wordt en uw voorkeuren (bijvoorbeeld over het plaatsen van
cookies) worden onthouden.
Er worden functionele-, tracking- en marketingcookies gebruikt:
Functionele cookies
Dit zijn cookies die gegevens verzamelen over het functioneren van de website. Deze
cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
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Analytische cookies
Er worden cookies geplaatst om het gebruik van de website te meten. Hiermee kunnen we
zien hoeveel mensen onze website bezoeken, maar ook hoe zij de website gebruiken en
welke pagina’s bijvoorbeeld het meeste worden bezocht. Deze data kunnen wij gebruiken
om de website verder te optimaliseren en aan te passen om het gebruiksgemak zo groot
mogelijk te maken.
- Marketingcookies
Voor het gebruik van social media en online advertentiemogelijkheden , maken wij gebruik
van marketingcookies. Door middel van deze cookies kunnen we meten hoeveel mensen
onze website bezoeken via onze Google Adwords campagnes en onze Facebook
advertentiecampagnes. Omdat we dit kunnen meten, kunnen we u advertenties laten zien
die aansluiten bij uw interesses, of er juist voor zorgen dat u niet te vaak dezelfde
advertentie te zien krijgt.

Cookies weigeren
Bij uw eerste bezoek wordt u gevraagd of u cookies wilt accepteren. Weigert u deze, dan
zullen de onderdelen van de website die gebruik maken van cookies mogelijk niet goed
werken.
In de instellingen van uw browser kunt u na het bezoek van een website die cookies
verzamelt, deze weer verwijderen. Kijk hiervoor naar de instellingen in uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit
kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op
bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen
over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@zitmetpit.nl.
Contactformulier
Wanneer u het contactformulier op onze website gebruikt, vragen wij u alleen de
noodzakelijke gegevens achter te laten, die we nodig hebben om contact met u op te
nemen. Onze website is beveiligd (SSL) waardoor deze gegevens versleuteld worden
verzonden. De gegevens die u invoert in het formulier worden naar ons verzonden via email en worden niet opgeslagen op andere servers.
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Het gebruik van onze website
Om onze website te kunnen meten en te blijven optimaliseren voor een zo goed mogelijke
gebruikerservaring, maken we gebruik van cookies van andere partijen.

Google Analytics
Google Analytics wordt door ons gebruikt om bezoekers op onze website te kunnen meten.
Zo kunnen we zien welke pagina’s het meeste worden bezocht of het beste worden gelezen.
Ook kunnen we meten welke acties er worden genomen op onze website, zoals
bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte of het invullen van een formulier.
Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Google mag
deze gegevens niet zomaar delen met anderen, tenzij zij daar wettelijk toe worden verplicht
of omdat zij met andere partijen werken die deze gegevens namens hen verwerken. Hier
hebben wij geen invloed op.
Wij hebben maatregelen genomen om te zorgen dat Google de gegevens anoniem
verwerkt:
- We hebben Google niet toegestaan gegevens te delen met derden.
- We hebben Google niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere Google
diensten of voor analyse.
- Bij het verzamelen van deze gegevens wordt uw IP-adres nadrukkelijk niet verzameld. De
gegevens over het gebruik van deze website zijn dus niet te herleiden naar u als persoon.

Facebook
Deze website maakt gebruik van de Facebook Pixel. U geeft toestemming voor het gebruik
van deze pixel door de cookies te accepteren. De Pixel is een stukje code dat Facebook in
staat stelt om een bezoeker van deze website te koppelen aan een gebruiker op Facebook.
Wij kunnen hiermee inzicht krijgen in onze doelgroep en onze diensten verbeteren. Wij
kunnen hiermee alleen algemene gegevens van de totale groep bezoekers zien, en zien
geen gegevens op gebruikersniveau.
Daarnaast kunnen wij hiermee advertenties plaatsen op Facebook en meten of deze
effectief zijn. Hierdoor krijgt u advertenties te zien die beter aansluiten bij uw interesses of
krijgt u advertenties niet onnodig vaak te zien.
Facebook is verplicht zich ook aan de geldende regels voor de AVG/GDPR te houden en zal
de gegevens dan ook niet zomaar mogen verstrekken aan derden.
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Adwords
Wij maken gebruik van Google Adwords om relevante advertenties te laten zien aan
mensen die naar onze diensten en producten zoeken. We meten of deze advertenties
effect hebben en of mensen bijvoorbeeld een aankoop doen, om zo te kunnen zien of een
advertentie effectief is of niet. We kunnen u als gebruiker hiermee volgen via de
handelingen die je doet, maar we kunnen dit niet koppelen aan directe contactgegevens of
aan u als persoon.
We kunnen gegevens van onze websitebezoekers verzamelen om hen daarna een
advertentie te kunnen laten zien binnen Google of het netwerk van Google op andere
websites. Google is verplicht zich ook aan de geldende regels voor de AVG/GDPR te houden
en zal de gegevens dan ook niet zomaar mogen verstrekken aan derden.
U geeft toestemming voor het gebruik van deze dienst door de cookies te accepteren.

E-mail nieuwsbrieven
Wellicht ontvangt u onze nieuwsbrief. Tijdens het inschrijven voor deze nieuwsbrief vragen
we je altijd nadrukkelijk om toestemming. Mocht u zich op enig moment weer willen
uitschrijven, dan kan dit zonder problemen en is dit direct effectief. Gebruik hiervoor de
uitschrijflink onderaan de email. We zullen u nooit zonder toestemming e-mailen en zullen
deze gegevens ook nooit verstrekken aan derden.
We werken samen met een partij die namens ons de nieuwsbrieven verstuurt. Met deze
partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze partij mag onze gegevens
niet delen met derden, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Wieblie BV 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 ons. U vindt
onze contactgegevens onderaan dit document.
We hebben het recht deze privacyverklaring op enig moment aan te passen. Wijzigingen
zullen worden gepubliceerd op de website.
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