Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van SpriensMarketing. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van
persoonsgegevens. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Bij onze verwerking
houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving.
Voor welke doeleinden leggen we uw gegevens vast?
Voor het vervullen van onze dienstverlening, dat wil zeggen de verkoop via de webshop,en voor ons platform
voor digitale content, kunnen we niet zonder de persoonsgegevens van klanten en websitebezoekers.
Gegevens worden alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Zo hebben we uw
persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:
•
•
•
•
•

voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de afgesloten overeenkomst, om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren;
het (laten) maken en opstellen van marketing- en communicatie uitingen en hiermee samenhangend
het onderhouden van contact met klanten en samenwerkingspartners;
het versturen van nieuwsbrieven
het factureren en incasseren van rekeningen
het beantwoorden van uw vragen

Welke gegevens leggen we vast?
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wordpress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden hierin opgeslagen en zijn in eigen beheer.
SpriensMarketing legt gegevens vast zoals (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres, en overige gegevens die
noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons
vertrouwelijk behandeld.
We delen alleen gegevens met derden als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, als we hiertoe wettelijk
verplicht zijn of als dit volgt uit een andere verplichting. Wanneer wij uw gegevens met derden delen, dan
leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Wij verstrekken
benodigde persoons- en/of bedrijfsgegevens alleen aan samenwerkingspartners voor het optimaal uitvoeren
van onze dienstverlening. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of verhuren.
Mollie
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Mollie van groot belang. Mollie heeft verschillende
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw data te beschermen en te voldoen
aan de geldende wet- en regelgeving. Zo gebruiken ze onder andere netwerksegmentatie, technieken als
firewalls, anti-DDoS-systemen en bestandsintegriteitsmonitoring, sterke authenticatie van gebruikers,
versleutelde overdracht van informatie, monitoring en alerting, en hanteren we industry best practises voor
adequate versleuteling en systeemconfiguratie. Ook worden hun beveiligingsmaatregelen periodiek getest op
doelmatigheid.
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik
van de diensten van pakketbezorgdiensten (DHL/POSTNL) voor het uitvoeren van de leveringen. Het is
daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. We gebruiken deze
gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat wij onderaannemers
inschakelt, stelt SpriensMarketing uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Als we persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in het kader van onze (eigen) interne
bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld aan onze accountant, dan doen we dit waar mogelijk geanonimiseerd, zodat
ze niet meer te herleiden zijn naar specifieke personen. Ook hebben wij met onze accountant een

verwerkingsovereenkomst opgesteld, wat ook hen verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming
persoonsgegevens en de Europese algemene verordening gegevensbescherming na te leven.
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
SpriensMarketing zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel ICT- technisch als fysiek) van de aan
haar toevertrouwde persoons- en bedrijfsbestanden. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
-

we beveiligen onze website met een SSL certificaat;
onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;

Uw rechten
Als klant van SpriensMarketing heeft u het recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van uw
persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt hiervoor een verzoek indienen via
info@spriensmarketing.nl
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om de door uw gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor
de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn
de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor
deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.
Nieuwsbrief
De nieuwe privacywet schrijft o.a. voor dat we expliciet toestemming moeten vragen voor het gebruik van uw
e-mailadres voor het toesturen van onze nieuwsbrief. Bent u klant van SpriensMarketing, dan heeft u die keuze
niet, de nieuwsbrief gebruiken we immers om u te informeren. Bent u (nog) geen klant SpriensMarketing en
wenst u onze nieuwsbrieven te ontvangen, laat het ons weten via info@spriensmarketing.nl
Afmelden voor nieuwsbrieven kan ten alle tijde door een bericht aan info@spriensmarketing.nl.
Cookies
Onze website gebruikt cookies. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken. Deze
cookies worden altijd geplaatst. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk dat je van de ene naar de ander pagina
kunt klikken en toegang krijgt tot beveiligde gedeelten van websites. Kortom: zonder deze cookies kan de
website niet goed werken. Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken
en zorgen ervoor dat we de website gebruiksvriendelijker kunnen maken en een fijne ervaring kunnen bieden.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over de frequentie van bezoekers
die de website bezoeken. Wij verzamelen geen persoonsgegevens of informatie over uw surfgedrag en delen
deze gegevens met Google
Tracking cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers op onze website te analyseren. Zoals waarop
geklikt wordt en hoe ver er over een pagina wordt gescrold. Zodat wij informatie neer kunnen zetten op de
juiste plek. Deze cookies worden ook gebruikt om bij te houden welke pagina's je bezoekt, om zo een soort
profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel is niet gekoppeld aan een naam, adres of e-mailadres. We gebruiken
dit om te zorgen dat een gebruiker, op andere websites en in zoekmachines, over de Verwonderbijbelsite, de
meest relevante advertenties ziet.
U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen via uw browser-instellingen.
Deze privacyverklaring is terug te vinden op de website www.spriensmarketing.nl. Wij behouden ons het recht
voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website en/of nieuwsbrief gepubliceerd
worden.

Disclaimer
Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en SpriensMarketing deze informatie
steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten
ontleend worden. Alle informatie of links zoals verstrekt en richtlijnen zoals aangeboden op deze website is
(zijn) van algemene aard en wordt (worden) niet verstrekt met enige garantie voor de bruikbaarheid om te
voorzien in de specifieke behoefte van een individueel persoon, een individuele onderneming of organisatie.
SpriensMarketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.
Wijzingen en correcties zijn voorbehouden.

Informatie van derden
SpriensMarketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door
derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

