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PRIVACY POLICY WEBSITE 

 

Dit is de privacy policy van Wolbers Administraties, gevestigd te (3342 CA) Hendrik-Ido-Ambacht aan 

de Aert van Nesstraat 26 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 24410780 (hierna: "Wolbers Administraties"). Deze privacy policy omschrijft welke 

persoonsgegevens Wolbers Administraties verwerkt wanneer u de website http://www.wolbers-

administraties.nl (de “Website”) bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden 

gebruikt. 

1. PERSOONSGEGEVENS WOLBERS ADMINISTRATIES 

1.1 Wanneer u de Website bezoekt vraagt Wolbers Administraties mogelijk persoonsgegevens 

van u indien u: 

(a) via het contactformulier contact opneemt. 

1.2 Wolbers Administraties verkrijgt op deze wijze mogelijk de volgende (persoons)gegevens:  

(a) naam; 

(b) e-mailadres; 

(c) telefoonnummer 

1.3 Wolbers Administraties gebruikt deze gegevens mogelijk om: 

(a) contact met u op te nemen of te onderhouden; 

(b) het verzenden van een nieuwsbrief; 

(c) haar dienstverlening te verbeteren. 

2. OVERIGE ONTVANGERS 

2.1 De gegevens die Wolbers Administraties ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:  

(a) HOST/SERVER 

(a) CLOUD  

2.2 De Website en back-ups van de Website worden gehost bij [=]. Gegevens die u achterlaat op 

de Website van Wolbers Administraties zijn op de servers van [=] opgeslagen. 

3. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE 

3.1 Bij elk bezoek aan de Website kan de webserver mogelijk uw IP-adres, domeinnaam, en/of e-

mailadres registreren.  

3.2 Bij een bezoek aan de Website bewaart Wolbers Administraties de gegevens die zij verkregen 

heeft. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële 

doeleinden.  
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3.3 Wolbers Administraties gebruikt alleen technisch functionele cookies, waaronder analytische 

cookies. 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 Wolbers 

Administraties gebruikt 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 kan Wolbers Administraties hiermee de Website 

optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat 

deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

4. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

4.1 U kunt contact opnemen met Wolbers Administraties via contactformulier voor: 

(a) meer informatie over de wijze waarop Wolbers Administraties persoonsgegevens 

verwerkt; 

(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy; 

(c) inzage in de persoonsgegevens die Wolbers Administraties met betrekking tot u 

verwerkt; 

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Wolbers Administraties (voor 

zover van toepassing). 

5. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

5.1 Wolbers Administraties zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy 

genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. 

5.2 Wolbers Administraties zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om 

uw gegevens te beveiligen. Het is echter niet mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen. 

6. DERDEN 

6.1 Wolbers Administraties zal uw gegevens niet aan derden verstrekken anders dan opgenomen 

in deze privacy policy, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of 

Wolbers Administraties daartoe verplicht is op grond van de toepasselijke regelgeving of een 

rechterlijke uitspraak. 

7. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS 

7.1 Wanneer er ondanks de door Wolbers Administraties getroffen beveiligingsmaatregelen 

onverhoopt een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) 

aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt 

de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. 

8. MELDING AAN BETROKKENE 

8.1 U wordt van een eventuele inbreuk op de beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk 

waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer. 
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9. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY 

9.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt 

gewijzigd. Wij raden u daarom aan om de privacy policy van Wolbers Administraties 

regelmatig te bekijken. 

 


