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Jouw privacy is belangrijk voor brandbits.nl. Daarom doet Brandbits er alles aan om je op de hoogte 

te houden van hoe Brandbits met jouw informatie omgaat. Deze privacyverklaring geeft je inzicht in de 

persoonsgegevens die Brandbits verzamelt, hoe Brandbits deze gegevens verzamelt, waarom Brandbits 

deze gegevens verzamelt en wat Brandbits hiermee doet. De privacyverklaring kan op elk moment wijzigen. 

Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacyverklaring zal bekend gemaakt worden op de 

website.

Contactgegevens 

Brandbits

KvK-nummer 82175756

info@brandbits.nl

+31 (0)6 53 17 29 25

Verstrekking en doeleinden

Overeenkomst

Het uitvoeren van de overeenkomst van een dienst die je met Brandbits gesloten hebt. Wanneer jij of je 

werkgever een klant van Brandbits is, verwerkt Brandbits je gegevens om de werkzaamheden goed te 

kunnen uitvoeren.

Website

Wanneer je de website gebruikt kan het ook gebeuren dat bepaalde gegevens, zoals je IP-adres, 

browsertype en besturingssysteem, passief worden verzameld en opgeslagen op onze server logs of die van 

onze dienstverleners. Ook gebruikt Brandbits cookies en navigatiegegevens om gegevens te 

verzamelen over de datum en tijd van je bezoek en over de oplossingen en informatie waarnaar je zocht 

en die je inkeek. Dit soort informatie wordt verzameld om het nut van de diensten te vergroten en om de 

website beter af te stemmen op je specifieke belangstelling en wensen. 

Nieuwsbrief

Bij het registreren voor onze nieuwsbrief vraagt Brandbits om een geldig e-mailadres en wordt eventueel 

een voornaam en achternaam geregistreerd. Wanneer je op een andere manier contact met Brandbits 

opneemt (bijvoorbeeld via social media) kan Brandbits de hiervoor genoemde gegevens van je verzamelen 

om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.



Google Analytics

Via Google Analytics worden op www.brandbits.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag 

verzameld. Zo kan Brandbits zien hoe bezoekers de website gebruiken. Op die manier probeert Brand-

bits jouw online ervaring constant beter te maken door onze website en communicatie te optimaliseren 

op basis van zijn analyses. Denk aan e-mailnieuwsbrieven en advertenties zeer specifiek toe te spitsen 

op jouw voorkeuren. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun 

campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 

wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Brandbits 

heeft hier geen invloed op. Brandbits heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te 

gebruiken voor andere Google-diensten.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Brandbits zal nooit jouw gegevens doorgeven aan derden met commerciële doeleinden. Brandbits 

verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met 

jou of in de context van meting en de tools die Brandbits hiervoor gebruikt. Zo worden je gegevens op 

een veilige manier en in ‘gepseudonimiseerde’ vorm verzonden naar de servers van Google als Brandbits 

Google Analytics gebruikt. Of naar MailChimp als je je inschrijft voor de nieuwsbrief.

Cookies van derden

Brandbits kan informatie over jou van derde partijen, zoals social media, website plug-ins, WeTransfer en 

pers- of mediawebsites ontvangen. Houd er rekening mee dat onze website en social-mediaplatforms 

links bevatten naar websites van derde partijen. Brandbits is niet verantwoordelijk voor het 

beveiligings- en/of privacybeleid van de websites van derden. Daarom raadt Brandbits je aan om de 

privacyverklaring van derde partijen goed door te lezen voordat je je persoonsgegevens met hen deelt.

Hoelang we persoongegevens bewaren

Brandbits bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de 

doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Wil je je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

Dat kan door te mailen naar info@brandbits.nl. Je kunt ook contact met Brandbits opnemen als je van 

mening bent dat de persoonsgegevens die Brandbits van je verwerkt onjuist zijn, als je denkt dat 

Brandbits niet langer het recht heeft om je persoonsgegevens te verwerken of als je vragen hebt over deze 

privacyverklaring of de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt door Brandbits. 

Brandbits zal je verzoek behandelen in overeenstemming met de AVG.

Brandbits wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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-persoonsgevens/tip-ons

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

Brandbits neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op 

via info@brandbits.nl
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