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Privacyverklaring
Teuniz.nl, gevestigd aan Oude Parklaan 119, 1901 ZZ Castricum, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Teuniz.nl
dhr. T.D. van Wijngaarden MSc.
Oude Parklaan 119 - kamer 2.05
1901 ZZ Castricum
Telefoon: +31 (0) 251 82 72 74
E-mail: info@teuniz.nl
https://www.teuniz.nl

Persoonsgegevens
Teuniz.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.
Als u de website van Teuniz.nl bezoekt, of als u contact opneemt, dan verwerken wij de volgende
persoonsgegevens:
-

IP adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website

-

Internetbrowser en apparaat type

-

Gegevens die u actief verstrekt bij het insturen van een webformulier

-

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Als u klant bent bij Teuniz.nl verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
-

Voor- en achternaam

-

Adresgegevens*

-

Telefoonnummer*
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-

E-mailadres*

-

IP-adres*
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

-

Bankrekeningnummer*

* wij verwerken alleen de gegevens van uw bedrijf, echter in sommige gevallen is dit gelijk privé
gegevens (bijvoorbeeld bij ZZP).

Doel van de verwerking
De gegevens van website-bezoekers worden verwerkt met de volgende doelen:
-

Als u actief gegevens verstrekt via het webformulier, dan gebruiken wij deze om u te kunnen
bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-

Teuniz.nl 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.

De gegevens van klanten worden gebruikt om:
-

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.

-

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Teuniz.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Teuniz.nl 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 via info@teuniz.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Teuniz.nl deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die u gegevens
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verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Teuniz.nl blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.
Gegevens van websitebezoekers worden gedeeld met:
-

ImpressiveXS – dit is de webhosting partij waar de domeinnaam en serverruimte voor
Teuniz.nl wordt gehuurd. Zij hebben toegang voor onderhoud, beheer en beveiliging van de

-

systemen. Op de diensten van ImpressiveXS is een verwerkerovereenkomst van kracht.
Google Analytics - dit is een Amerikaanse statistieken tool. Uw bezoek wordt gemeten
teneinde inzicht in de doelgroep te krijgen en de website te verbeteren. Uw IP-adres wordt
gedeeltelijk afgeschermd, Google deelt de gegevens niet met andere diensten en op de
diensten is een ‘amendement gegevensverwerking’ van kracht.

-

Defiant – dit is een Amerikaanse bedrijf dat de WordPress-plugin WordFence levert. Deze
dienst gebruikt technische informatie met als doel de website extra te beveiligen.
WordFence voldoet aan de eisen van de AVG (GDPR).

Bent u klant van Teuniz.nl? Dan kunnen uw gegevens gedeeld worden met derden, bijvoorbeeld de
boekhouder of boeksoftware leverancier van Teuniz.nl. Klanten van Teuniz.nl kunnen via
info@teuniz.nl opvragen met welke partijen hun gegevens gedeeld worden.

Bewaartermijn
Teuniz.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. De geanonimiseerde gegevens over websitebezoek
worden 26 maanden bewaard en daarna automatisch verwijderd. Voor overige gegevens hanteren
wij de wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 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 Teuniz.nl 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.
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@teuniz.nl.
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Teuniz.nl gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Deze cookies worden geplaatst:
-

Google Analytics (_ga, _gat, _gid) – Dit zijn analytische cookies die websitebezoek meten.
Deze cookies worden geplaatst en uitgelezen door Google. Google voldoet aan de geldende
regelgeving, u leest dat in de privacyverklaring van Google. Hierin leest u ook hoe lang de
cookies van Google worden bewaard. Google biedt bovendien een opt-out dienst.
Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Teuniz.nl heeft
hier geen invloed op.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Tot slot
Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Teuniz.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van het privacy statement te wijzigen, zonder
melding voor- of achteraf.
Heeft u vragen na het lezen van deze privacyverklaring, dan kunt u zich wenden tot de Functionaris
Gegevensbescherming via info@teuniz.nl.
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