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15   oktober   2020   

Hartelijk   welkom   op   onze   website!   Wij   hechten   veel   waarde   aan   de   bescherming   van   uw   persoonsgegevens   en   

uw   privacy.   Hieronder   willen   we   u   uitleggen   welke   gegevens   we   wanneer,   waarvoor   en   op   welke   rechtsgrondslag   

verwerken.   Hierbij   dient   u   duidelijk   te   worden   gemaakt   hoe   onze   aangeboden   diensten   werken   en   hoe   daarbij   de   

bescherming   van   uw   persoonsgegevens   wordt   gegarandeerd.   

Persoonsgegevens   zijn   conform   art.   4   lid   1   van   de   Algemene   verordening   gegevensbescherming   (“ AVG ”)   alle   

informatie   over   een   geïdentificeerde   of   identificeerbare   natuurlijke   persoon.   Als   identificeerbaar   wordt   

beschouwd   een   natuurlijke   persoon   die   direct   of   indirect   kan   worden   geïdentificeerd.     

Deze   privacy-   en   cookieverklaring   kan   te   allen   tijde   worden   geopend,   opgeslagen   en   afgedrukt   op   

https://www.prowise.com/nl/privacy-en-cookieverklaring/   (“ Privacyverklaring ”).   

Om   de   Privacyverklaring   overzichtelijk   te   houden,   verwijzen   we   op   verschillende   plekken   met   links   naar   

informatie   en   privacyverklaringen   die   zich   op   externe   websites   (zie   ook   de   paragraaf   Sociale   netwerken   &   

externe   links   in   deze   Privacyverklaring)   bevinden.   Wij   doen   de   grootst   mogelijke   moeite   om   de   links   die   we   in   

deze   Privacyverklaring   noemen   ook   actueel   te   houden.   Toch   valt   het   door   de   permanente   bijwerking   van   

websites   niet   uit   te   sluiten   dat   links   niet   correct   werken.   Als   u   een   dergelijke   niet   functionerende   link   tegenkomt,   

ontvangen   wij   daar   graag   bericht   van,   zodat   we   de   actuele   link   kunnen   invoegen.     

1. Verwerkingsverantwoordelijke   

De   verwerkingsverantwoordelijke   als   bedoeld   in   art.   4   lid   7   AVG   is:   

Prowise   B.V.   

Luchthavenweg   1B   

6021   PX   Budel   

Nederland   

Tel.:   +31   (0)   495   49   71   10   

E-mail:    info@prowise.com   
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2. Contactpersoon   voor   gegevensbescherming   

Bij   vragen   over   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens   en   uw   rechten   rondom   gegevensbescherming   kunt   u   

contact   opnemen   met:     

Prowise   B.V.   

Mr   L.   Loeff   (privacy   officer)   

(+31)   (0)   495   497110   

privacy@prowise.com   

www.prowise.com   

Luchthavenweg   1b   

6021   PX   Budel   

Nederland   

3. Logbestanden   

Als   u   onze   website   opent,   registreren   wij   automatisch   gegevens   van   uw   apparaat,   die   wij   deels   opslaan   in   

zogenaamde   serverlogbestanden.   De   gegevens   worden   automatisch   verzonden   door   uw   browser   zodra   u   onze   

website   opent.   Hiermee   worden   de   volgende   gegevens   geregistreerd:   

● tijdstip   waarop   onze   website   werd   geopend   (aanvraag   aan   de   server   van   de   hostprovider)     

● URL   van   de   website   van   waaruit   u   onze   website   hebt   geopend     

● besturingssysteem   dat   u   gebruikt     

● type   en   versie   van   de   door   u   gebruikte   browser     

● uw   IP-adres   

Met   deze   verwerking   willen   we   de   bereikbaarheid   van   onze   website   vanaf   uw   apparaat   verbeteren   en   een   

correcte   weergave   van   onze   website   op   uw   apparaat   respectievelijk   in   uw   browser   mogelijk   maken.   Daarnaast   

helpen   de   gegevens   ons   bij   het   optimaliseren   van   onze   website   en   het   verbeteren   van   de   beveiliging   van   onze   

systemen.   Een   verwerking   van   uw   IP-adres   door   ons   systeem   is   daarnaast   noodzakelijk   om   een   levering   van   onze   

website   aan   uw   apparaat   mogelijk   te   maken.   Deze   gegevens   worden   niet   voor   marketingdoeleinden   gebruikt.   

Rechtsgrondslag   voor   de   verwerking   is   art.   6   lid   1   zin   1   onder   f)   AVG.   We   hebben   er   een   gerechtvaardigd   belang   

bij   dat   we   u   een   voor   uw   browser   geoptimaliseerde   website   presenteren   en   de   communicatie   tussen   onze   server   

en   uw   eindapparaat   mogelijk   maken.   Voor   dat   laatste   is   het   met   name   noodzakelijk   uw   IP-adres   te   verwerken.     

De   gegevens   worden   14   dagen   bij   ons   opgeslagen.   

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   om   bezwaar   te   maken.    U   kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   
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(bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   privacy@prowise.com).   

4. Cookies   

Op   onze   website   worden   cookies   gebruikt.   Cookies   zijn   tekstbestanden   die   op   uw   apparaat   worden   opgeslagen,   

om   bijvoorbeeld   het   gebruik   van   een   website   eenvoudiger   te   maken   of   het   apparaat   van   de   gebruiker   te   

herkennen   en   instellingen   e.d.   op   te   slaan.   In   cookies   kunnen   invoergegevens   en   instellingen   voor   een   website   

worden   opgeslagen   zodat   deze   niet   bij   ieder   nieuw   bezoek   aan   een   website   opnieuw   hoeven   te   worden   

ingevoerd.   Cookies   bevatten   een   zogenaamd   cookie-ID,   waarmee   het   mogelijk   is   deze   aan   het   apparaat   toe   te   

wijzen   waarop   de   cookie   werd   opgeslagen.   We   maken   hierbij   gebruik   van   de   volgende   cookies:   

● Cookies   die   een   willekeurig   gegenereerd,   concreet   identificatienummer   bevatten   dat   u   of   uw   apparaat   

tijdens   uw   bezoek   aan   onze   website   identificeerbaar   maakt.   Deze   cookies   worden   aan   het   einde   van   uw   

bezoek   automatisch   verwijderd.   

● Cookies   die   een   willekeurig   gegenereerd,   concreet   identificatienummer   bevatten   dat   u   of   uw   apparaat   

aan   onze   website   identificeerbaar   maakt.   De   opslagduur   kunt   u   ofwel   in   onderstaand   overzicht   of   in   uw   

browser   vinden   door   de   cookies   te   laten   weergeven   (meestal   door   op   de   'i'   naast   de   adresbalk,   

bijvoorbeeld   bij   Firefox   of   Google   Chrome,   te   klikken).   

In   het   bijzonder   worden   de   volgende   cookies   door   ons   en   door   de   door   ons   gebruikte   diensten   geplaatst:   

Cookie    Aanbiede 
r/dienst   

Bewaarter 
mijn   

Omschrijving    Scope    Functioneel 
/statistisch 
/marketing   

pw_cookieconsent 
_status   

Prowise    1   jaar    Wordt   gebruikt   om   
gegeven   
toestemming   bij   te   
houden   

www.prowise.com    Functioneel   

pw_cookieconsent 
_analytics   

Prowise    1   jaar    Wordt   gebruikt   om   
gegeven   
toestemming   voor   
statistische   cookies   
bij   te   houden   

www.prowise.com    Functioneel   

pw_cookieconsent 
_tracking   

Prowise    1   jaar    Wordt   gebruikt   om   
gegeven   
toestemming   voor   
marketing   cookies   bij   
te   houden   

www.prowise.com    Functioneel   

pw_sso_sessid    Prowise    24   uur    Wordt   gebruikt   om   te   
bepalen   of   u   nog   
steeds   bent   ingelogd   
en   of   u   nog   steeds   
dezelfde   gebruiker   
bent   

login.prowise.com    Functioneel   

pw_sso_state    Prowise    24   uur    Bevat   de   
cryptografisch   

login.prowise.com    Functioneel   
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beveiligde   weergave   
van   uw   sessie   met   
onze   SSO   

locale    Prowise    1   jaar    Speichert   eine   
Sprachpräferenz,   die   
von   einigen   unserer   
Dienste   verwendet   
wird   

www.prowise.com    Functioneel   

_icl_current_langu 
age   

Prowise    1   jaar    Slaat   een   
taalvoorkeur   op   die   
door   sommige   van   
onze   diensten   wordt   
gebruikt   

www.prowise.com    Functioneel   

login    Prowise    Sessie    Wordt   gebruikt   om   
sessie-informatie   op   
te   slaan   wanneer   u   
bent   ingelogd   op   ons   
accountportaal   

www.prowise.com    Functioneel   

user_details    Prowise    Sessie    Kan   gebruikt   worden   
als   u   bent   ingelogd   
op   de   website   om   uw   
naam   weer   te   geven   

www.prowise.com    Functioneel   

oidc.user:https://l 
ogin.prowise.com: 
<application   id>   

Prowise    Sessie    Uw   
gebruikersgegevens   
worden   door   de   
betreffende   app   
gebruikt   om   zich   te   
authenticeren   met   de   
backend   API's   

<app>.prowise.com    Functioneel   

oidc.<random   id>    Prowise    Login    Uw   ID   wordt   door   de   
betreffende   app   
gebruikt   voor   
authenticatiedoeleind 
en   

<app>.prowise.com    Functioneel   

_ga    Google   
Analytics   

14   
maanden   

Wordt   gebruikt   voor   
de   statistische   
vastlegging   door   
Google   Analytics   

www.prowise.com    Statistisch   

_gat    Google   
Analytics   

1   minuut    Wanneer   er   veel   
traffic   is,   beperkt   
deze   cookie   de   
gegevens   die   door   
Google   Analytics   
worden   verzameld   

www.prowise.com    Statistisch   

_gid   Google   
Analytics   

24   uur    Wordt   gebruikt   voor   
Identificatie   van   de   
gebruiker   

www.prowise.com    Statistisch   
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Alle   door   ons   op   de   betreffende   website   geplaatste   cookies   en   verdere   informatie   daarover   kunnen   ook   te   allen   

tijde   via   uw   browser   worden   bekeken.   

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   om   bezwaar   te   maken.   

In   uw   browserinstellingen   kunt   u   het   plaatsen   van   cookies   beperken   of   geheel   verhinderen.   U   kunt   ook   
instellen   dat   cookies   worden   verwijderd   als   u   de   browser   afsluit.   

Hoe   u   cookies   verwijdert   en   de   cookie-instellingen   wijzigt   in   de   meest   gebruikte   browsers   leest   u   onder   
andere   hier:   
Google   Chrome:           Website   
Mozilla   Firefox:           Website   
Apple   Safari:           Website   
Microsoft   Internet   Explorer:      Website   
Microsoft   Edge:        Website   

  

Ook   andere   door   ons   gebruikte   diensten   gebruiken   cookies.   Wij   wijzen   u   bij   de   afzonderlijke   diensten   apart   op   

het   gebruik   van   cookies.   

5. Informatie   over   Google-diensten   

Onze   website   maakt   gebruikt   van   verschillende   diensten   van   Google   Ireland   Limited   (“ Google ”),   Gordon   House,   

Barrow   Street,   Dublin   4,   Ierland.   

Meer   informatie   over   de   afzonderlijke   concrete   diensten   van   Google   die   wij   op   deze   website   gebruiken,   vindt   u   

verderop   in   de   Privacyverklaring.     

Door   de   integratie   van   Google-diensten   verzamelt   Google   mogelijk   gegevens   (ook   persoonsgegevens)   en   

verwerkt   deze.   Daarbij   kan   niet   worden   uitgesloten   dat   Google   de   gegevens   ook   deelt   met   een   server   in   een   

derde   land.     

Zoals   blijkt   uit   de   Privacy   Shield   certificering   van   Google   (te   vinden   op    https://www.privacyshield.gov/list    onder   

de   zoekterm   'Google')   heeft   Google   zich   verplicht   het   EU-US   Privacy   Shield   Framework   en   het   Swiss-US   Privacy   

Shield   Framework   over   de   verzameling,   het   gebruik   en   de   opslag   van   persoonsgegevens   uit   de   lidstaten   van   de   

EU   en   Zwitserland   na   te   leven.   Google,   inclusief   Google   LLC   en   haar   dochtermaatschappijen   in   de   Verenigde   

Staten,   heeft   door   deze   certificering   verklaard   dat   zij   de   Privacy   Shield   principes   naleeft.   Zie   voor   meer   

informatie   hierover    https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ .   Bovendien   is   Prowise   een   

verwerkersovereenkomst   met    door   de   Europese   Commissie   goedgekeurde   modelcontractbepalingen   met   

Google   aangegaan.   

Wij   kunnen   zelf   niet   beïnvloeden   welke   gegevens   Google   daadwerkelijk   verzamelt   en   verwerkt.   Google   geeft   

echter   aan   dat   in   principe   onder   meer   de   volgende   gegevens   (ook   persoonsgegevens)   kunnen   worden   verwerkt:   
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● protocolgegevens   (met   name   het   IP-adres)   

● locatiegegevens   

● eenduidige   applicatienummers   

● cookies   en   soortgelijke   technologieën   

Informatie   over   de   soorten   cookies   die   Google   gebruikt,   vindt   u   op   

https://policies.google.com/technologies/types .   

Als   u   in   uw   Google-account   bent   aangemeld,   kan   Google   de   verwerkte   gegevens,   afhankelijk   van   uw   

accountinstellingen,   toevoegen   aan   uw   account   en   als   persoonsgegevens   behandelen.   Google   zegt   hierover   

onder   meer   het   volgende:   

"Als   u   niet   bent   ingelogd   op   een   Google-account,   slaan   we   de   gegevens   die   we   verzamelen   op   met   unieke   ID's  

die   zijn   gekoppeld   aan   de   browser   of   de   app   die   of   het   apparaat   dat   u   gebruikt.   Zo   kunnen   we   bijvoorbeeld   

tijdens   verschillende   browsesessies   onthouden   wat   uw   taalvoorkeuren   zijn.   

Wanneer   u   bent   ingelogd,   verzamelen   we   ook   gegevens   die   we   opslaan   in   uw   Google-account   en   die   we   

behandelen   als   persoonlijke   gegevens."   ( https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html )     

U   kunt   voorkomen   dat   deze   gegevens   direct   aan   uw   account   worden   toegevoegd,   door   u   af   te   melden   van   uw   

Google-account   of   de   accountinstellingen   in   uw   Google-account   te   wijzigen.   U   kunt   de   plaatsing   van   cookies   ook   

voorkomen,   voor   zover   Google   deze   plaatst,   middels   de   instellingen   van   uw   browsersoftware;   wij   wijzen   u   er   

echter   op   dat   u   in   dat   geval   mogelijk   niet   alle   functies   van   deze   website   volledig   kunt   gebruiken.   

Hoe   u   cookies   verwijdert   in   de   meest   gebruikte   browsers   leest   u   onder   andere   hier:   

● Google   Chrome:    Website   

● Mozilla   Firefox:    Website   

● Apple   Safari:    Website   

● Microsoft   Internet   Explorer:    Website   

Meer   informatie   vindt   u   in   het   privacybeleid   van   Google,   dat   u   hier   kunt   inzien:   

https://www.google.com/policies/privacy/ .      

Informatie   over   de   privacy-instellingen   van   Google   vindt   u   op:    https://privacy.google.com/take-control.html .   

6. Google   Analytics   

Onze   website   maakt   gebruikt   van   Google   Analytics,   een   website-analysedienst   van   Google   Ireland   Limited   

(“ Google ”),   Gordon   House,   Barrow   Street,   Dublin   4,   Ierland.   

Google   Analytics   maakt   gebruik   van   zogenaamde   cookies,   tekstbestanden   die   op   uw   apparaat   worden   

opgeslagen   en   waarmee   uw   gebruik   van   de   door   u   bezochte   websites   kan   worden   geanalyseerd.   Google   

Analytics   kan   ook   zogenaamde   web   beacons   (niet   zichtbare   grafische   afbeeldingen)   gebruiken.   Met   deze   web   
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beacons   kunnen   gegevens   zoals   het   bezoekersverkeer   op   websites   worden   geanalyseerd.   De   door   cookies   en   

web   beacons   verzamelde   informatie   over   het   gebruik   van   onze   website   (inclusief   het   IP-adres   van   de   gebruiker)   

wordt   verzonden   naar   een   server   van   Google,   mogelijk   in   de   Verenigde   Staten   of   andere   derde   landen,   en   daar   

opgeslagen.   Deze   gegevens   kunnen   door   Google   worden   gedeeld   met   contractuele   partners   van   Google.     

Informatie   over   de   Privacy   Shield   certificering   van   Google   en   overige   relevante   gegevens   over   de   

gegevensverwerking   door   Google   in   het   kader   van   het   gebruik   van   de   Google-diensten   vindt   u   in   deze   

privacyverklaring   in   paragraaf   5)   Informatie   over   Google-diensten.   

De   volgende   gegevens   worden   door   Google   verwerkt:   

● online   ID's   (inclusief   cookie-ID's)   

● IP-adres   

● apparaat-ID's   

Daarnaast   vindt   u   meer   informatie   over   de   verwerkte   gegevens   op   

https://policies.google.com/privacy?hl=nl#infocollect    onder   "Gegevens   die   we   verzamelen   terwijl   u   onze   services   

gebruikt"   en   op    https://privacy.google.com/businesses/adsservices/    .   

Wij   gebruiken   Google   Analytics   alleen   met   geactiveerde   IP-anonimisering   (anonymize   IP).   Hierdoor   wordt   uw   

IP-adres   binnen   de   lidstaten   van   de   Europese   Unie   en   andere   verdragslanden   van   de   Europese   Economische   

Ruimte   door   Google   ingekort.   Alleen   in   uitzonderingsgevallen   wordt   het   volledige   IP-adres   eerst   naar   een   server   

van   Google   in   de   VS   verzonden   en   daar   ingekort.      

Verder   hebben   we   voor   het   gebruik   van   Google   Analytics   een   verwerkersovereenkomst   gesloten   met   Google   

(art.   28   AVG).   Google   verwerkt   de   gegevens   in   opdracht   van   ons,   om   uw   gebruik   van   de   website   te   analyseren,   

om   rapporten   over   de   websiteactiviteiten   voor   ons   samen   te   stellen   en   om   andere   met   het   gebruik   van   de   

website   en   van   internet   samenhangende   diensten   aan   ons   te   leveren.   Google   kan   deze   gegevens   eventueel   

delen   met   derden,   voor   zover   dit   wettelijk   wordt   voorgeschreven   of   voor   zover   derden   deze   gegevens   

verwerken   in   opdracht   van   Google.     

Met   de   integratie   van   Google   Analytics   willen   we   het   gebruikersgedrag   op   onze   website   analyseren,   zodat   we   

hierop   kunnen   reageren.   Zo   kunnen   we   ons   aanbod   voortdurend   verbeteren.   

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   uw   toestemming   conform   art.   

6   lid   1   onder   f)   AVG.     

In   het   kader   van   de   verwerking   heeft   Google   het   recht   om   onderaannemers   in   te   schakelen.   Een   overzicht   van   

deze   onderaannemers   vindt   u   op    https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/ .     

Herroepingsrecht   

U   hebt   het   recht   om   uw   toestemming   te   allen   tijde   te   herroepen,   zonder   dat   dit   van   invloed   is   op   de   
rechtmatigheid   van   de   verwerking   die   op   basis   van   de   toestemming   tot   aan   de   herroeping   heeft   
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plaatsgevonden.    Klik    hier    om   je   cookie-instellingen   aan   te   passen.   

  

De   verwerkte   gegevens   worden   14   maanden   opgeslagen   en   na   afloop   van   deze   bewaartermijn   automatisch   

verwijderd.      

Meer   informatie   over   de   verwerking   van   gegevens   in   verband   met   Google   Analytics   vindt   u   in   de   

privacyverklaring   van   Google:    https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl .   

Informatie   over   de   privacy-instellingen   van   Google   vindt   u   op:   

https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in .     

7. Google   Ads   (voorheen   AdWords)   

Op   deze   website   wordt   gebruikgemaakt   van   Google   Ads   en   in   het   kader   van   Google   Ads   (voorheen   Google   

AdWords)   van   Conversion   Tracking,   een   online   reclamedienst   van   Google   Ireland   Limited   (“ Google ”),   Gordon   

House,   Barrow   Street,   Dublin   4,   Ierland.     

Google   Ads   en   Google   Conversion   Tracking   is   een   analysedienst   van   Google.   Door   op   een   door   Google   

geschakelde   advertentie   te   klikken,   wordt   er   een   zogenaamde   cookie,   een   tekstbestand,   op   uw   apparaat   

opgeslagen,   waarmee   het   gebruik   van   de   door   u   bezochte   website   kan   worden   geanalyseerd.   De   door   de   cookie   

verzamelde   informatie   over   uw   gebruik   van   deze   website   (inclusief   uw   IP-adres)   wordt   verzonden   naar   een   

server   van   Google,   mogelijk   in   de   Verenigde   Staten   of   andere   derde   landen,   en   daar   opgeslagen.   Deze   cookies   

verliezen   hun   geldigheid   na   9   maanden.   Als   u   bepaalde   pagina's   van   ons   bezoekt   en   de   opgeslagen   cookie   is   nog   

niet   vervallen,   kunnen   Google   en   wij   constateren   dat   iemand   op   de   advertentie   heeft   geklikt   en   zo   werd   

doorverwezen   naar   onze   website.   Iedere   Ads-klant   krijgt   een   andere   cookie.   Cookies   kunnen   zo   via   de   websites   

van   Ads-klanten   worden   getraceerd.   

Informatie   over   de   Privacy   Shield   certificering   van   Google   en   overige   relevante   gegevens   over   de   

gegevensverwerking   door   Google   in   het   kader   van   het   gebruik   van   de   Google-diensten   vindt   u   in   deze   

privacyverklaring   in   de   paragraaf   5)   Informatie   over   Google-diensten.   

Met   de   integratie   van   Google   Ads   willen   we   het   advertentiebeleid   analyseren,   zodat   we   hierop   kunnen   reageren.   

Zo   kunnen   we   ons   advertentiebeleid   voortdurend   verbeteren.   

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   uw   toestemming   conform   art.   

6   lid   1   onder   f)   AVG.     

Herroepingsrecht   

U   hebt   het   recht   om   uw   toestemming   te   allen   tijde   te   herroepen,   zonder   dat   dit   van   invloed   is   op   de   
rechtmatigheid   van   de   verwerking   die   op   basis   van   de   toestemming   tot   aan   de   herroeping   heeft   
plaatsgevonden.    Klik    hier    om   je   cookie-instellingen   aan   te   passen.   
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Meer   informatie   vindt   u   in   het   privacybeleid   van   Google,   dat   u   hier   kunt   inzien:   

www.google.com/policies/privacy/.     

Informatie   over   de   privacy-instellingen   van   Google   vindt   u   op:   

https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in .   

8. Gebruik   van   Google   Web   Fonts   

Onze   website   maakt   gebruikt   van   externe   lettertypes,   zogenaamde   Google   Fonts   van   Google   Ireland   Limited   

(“ Google ”),   Gordon   House,   Barrow   Street,   Dublin   4,   Ierland.   

De   Web   Fonts   worden   via   een   interface   (API)   geïntegreerd   in   de   Google-diensten.   Door   de   integratie   van   de   Web   

Fonts   verzamelt   Google   mogelijk   gegevens   (ook   persoonsgegevens)   en   verwerkt   deze.   Daarbij   kan   niet   worden   

uitgesloten   dat   Google   de   gegevens   ook   deelt   met   een   server   in   een   derde   land.     

Informatie   over   de   Privacy   Shield   certificering   van   Google   en   overige   relevante   gegevens   over   de   

gegevensverwerking   door   Google   in   het   kader   van   het   gebruik   van   de   Google-diensten   vindt   u   in   deze   

privacyverklaring   in   paragraaf   5)   Informatie   over   Google-diensten.   

Wij   verzamelen   zelf   geen   gegevens   in   het   kader   van   het   gebruik   van   de   Google   Fonts.   

Door   de   integratie   van   Google   Fonts   willen   we   uniforme   lettertypes   op   uw   apparaat   kunnen   weergeven.   

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   Ons   

hiervoor   vereist   gerechtvaardigde   belang   bevindt   zich   daarbij   in   het   algehele   nut   dat   een   uniforme   weergave   van   

de   lettertypes   biedt.   Door   de   mogelijkheid   van   een   uniforme   weergave   zijn   de   vormgevingskosten   lager   dan   

wanneer   we   op   verschillende   lettertypen   van   verschillende   besturingssystemen   respectievelijk   browsers   zouden   

moeten   reageren   met   eigen   grafisch   aangepaste   websites.   Google   heeft   bovendien   onder   meer   een   

gerechtvaardigd   belang   bij   de   verzamelde   (persoons)gegevens   om   de   eigen   diensten   te   verbeteren.     

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   om   bezwaar   te   maken.    U   kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   
(bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   privacy@prowise.com).   

  

Meer   informatie   vindt   u   ook   via   de   volgende   links:  

● www.google.com/fonts#AboutPlace:about   

● https://developers.google.com/terms/   
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9. Gebruik   van   YouTube   

Op   onze   website   wordt   gebruikgemaakt   van   video's   van   YouTube.   YouTube   is   een   dienst   van   YouTube   LLC   

(“ YouTube ”),   901   Cherry   Ave.,   San   Bruno,   CA   94066,   USA,.   YouTube   LLC   is   een   dochtermaatschappij   van   Google   

Ireland   Limited   (“Google”),   Gordon   House,   Barrow   Street,   Dublin   4,   Ierland.   

YouTube   wordt   geïntegreerd   in   onze   website   door   middel   van   een   zogenaamde   iFrame.   Bij   het   laden   van   dit   

iFrame   verzamelt   YouTube   respectievelijk   Google   mogelijk   gegevens   (ook   persoonsgegevens)   en   verwerkt   deze.   

Daarbij   kan   niet   worden   uitgesloten   dat   YouTube   respectievelijk   Google   de   gegevens   ook   deelt   met   een   server   in   

een   derde   land.     

Informatie   over   de   Privacy   Shield   certificering   van   Google   en   overige   relevante   gegevens   over   de   

gegevensverwerking   door   Google   in   het   kader   van   het   gebruik   van   de   Google-diensten   vindt   u   in   deze   

privacyverklaring   in   paragraaf   5)   Informatie   over   Google-diensten.   

We   gebruiken   YouTube   in   de   zogenaamde   privacy-modus.   Volgens   de   door   Google   beschikbaar   gestelde   

informatie   kan   daarmee   een   video   worden   afgespeeld   zonder   dat   cookies   het   gebruikersgedrag   registreren.   Wij  

verzamelen   zelf   geen   gegevens   als   u   bij   ons   een   YouTube-video   bekijkt.   

Door   de   integratie   van   YouTube   willen   we   u   verschillende   video's   op   onze   website   kunnen   presenteren,   zodat   u   

deze   direct   op   onze   website   kunt   bekijken.   

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   Ons   

hiervoor   vereist   gerechtvaardigde   belang   bevindt   zich   daarbij   in   het   algehele   nut   dat   YouTube   biedt.   Door   de   

integratie   van   externe   video's   ontlasten   we   onze   server   en   kunnen   we   de   bespaarde   middelen   anders   inzetten.   

Dit   kan   onder   meer   de   stabiliteit   van   onze   server   verhogen.   YouTube   respectievelijk   Google   heeft   bovendien   een   

gerechtvaardigd   belang   bij   de   verzamelde   (persoons)gegevens   om   de   eigen   diensten   te   verbeteren.     

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   om   bezwaar   te   maken.    U   kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   
(bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar    privacy@prowise.com ).   

Daarnaast   kunt   u   uw   cookie-instellingen   wijzigen   (bijvoorbeeld   cookies   verwijderen,   blokkeren   enz.).   Zie   voor   
meer   informatie   hierover   paragraaf   4)   Cookies.   
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10. Gebruik   van   jQuery   

Op   onze   website   wordt   gebruikgemaakt   van   jQuery.   JQuery   is   een   vrije   Javascript   bibliotheek/framework   onder   

de   MIT-licentie,   die   wordt   aangeboden   door   JS   Foundation,   Inc.,   Attn:   Privacy   Office,   1   Letterman   Drive,   San   

Francisco,   CA   94129,   legal@JS.Foundation.   

We   integreren   jQuery   via   de   server   van   de   JS   Foundation.   Daarbij   wordt   de   bibliotheek   beschikbaar   gesteld   door   

de   JS   Foundation   en   met   een   overeenkomstig   commando   geladen   op   onze   website,   zodat   onze   website   de   

bibliotheek   kan   gebruiken.   

De   libraries   worden   via   een   interface   (API)   met   jQuery   geïntegreerd.   Door   de   integratie   van   de   libraries   

verzamelt   JS   Foundation   mogelijk   gegevens   (ook   persoonsgegevens)   en   verwerkt   het   deze.     

JS   Foundation   geeft   aan   dat   de   volgende   gegevens   (ook   persoonsgegevens)   kunnen   worden   verwerkt:   

● bezoeken/openen   van   pagina's   

● duur   van   bezoeken/openen   van   pagina's   

● landing   and   exit   pages   

● locatie   

● IP-adres   

● browsertechnologie   

Daarnaast   geeft   jQuery   Foundation   aan   dat   deze   gegevens   mogelijk   ook   worden   gedeeld   met   derden.   

Zie   voor   meer   informatie:    https://js.foundation/about/governance/privacy-policy .   

JS   Foundation   plaatst   voor   het   gebruik   van   jQuery   mogelijk   cookies   op   uw   apparaat.     

Hoe   u   cookies   verwijdert   in   de   meest   gebruikte   browsers   leest   u   onder   andere   hier:   

● Google   Chrome:    Website   

● Mozilla   Firefox:    Website   

● Apple   Safari:    Website   

● Microsoft   Internet   Explorer:    Website   

Door   de   integratie   van   jQuery   willen   we   de   voor   de   optimale   werking   van   de   website   vereiste   bibliotheken   

integreren,   om   deze   te   kunnen   gebruiken.   

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   Ons   

hiervoor   vereist   gerechtvaardigde   belang   bevindt   zich   daarbij   in   het   algehele   nut   dat   een   integratie   van   jQuery   

biedt.   Door   de   mogelijkheid   van   de   integratie   van   de   bibliotheek   via   JS   Foundation   verminderen   we   onze   

onderhoudskosten   en   de   laadtijd   van   de   website.   jQuery   Foundation   heeft   bovendien   onder   meer   een   

gerechtvaardigd   belang   bij   de   verzamelde   (persoons)gegevens   om   de   eigen   diensten   te   verbeteren.     
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Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   om   bezwaar   te   maken.    U   kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   
(bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   privacy@prowise.com).   

  

De   gegevens   worden   verwijderd   zodra   deze   niet   meer   noodzakelijk   zijn   om   het   doel   van   de   verzameling   ervan   te   

bereiken.  

Zie   voor   meer   informatie   over   de   werking   van   jQuery:    https://jquery.org/support/ .   

11. Gebruik   van   Font   Awesome   

Op   onze   website   wordt   gebruikgemaakt   van   de   dienst   Font   Awesome.   Font   Awesome   is   een   dienst   van   

Fonticons,   Inc.,   6   Porter   Road,   Apartment   3R,   Cambridge,   MA   02140,   USA.   

Font   Awesome   is   een   op   CSS   en   LESS   gebaseerde   font-   en   icon-toolkit.   Bij   het   openen   van   een   pagina   laadt   de   

door   u   gebruikte   browser   de   benodigde   webfonts   in   uw   browsercache   om   teksten   en   lettertypes   correct   weer   te   

geven.   De   door   u   gebruikte   browser   moet   hiervoor   verbinding   maken   met   de   servers   van   Fonticons   Inc.   Door   de   

integratie   van   Font   Awesome   verzamelt   Fonticons   Inc.   mogelijk   persoonsgegevens   en   verwerkt   het   deze.   Daarbij   

kan   niet   worden   uitgesloten   dat   Fonticons   Inc.   de   gegevens   ook   deelt   met   een   server   in   een   derde   land.     

Zie   voor   meer   informatie   over   Font   Awesome:    https://fontawesome.com/help .   

Wij   verzamelen   zelf   geen   gegevens   in   het   kader   van   het   gebruik   van   Font   Awesome.   

Door   de   integratie   van   Font   Awesome   willen   we   uniforme   lettertypes   en   icoontjes   op   uw   apparaat   kunnen   

weergeven.   

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   Ons   

hiervoor   vereist   gerechtvaardigde   belang   bevindt   zich   daarbij   in   het   algehele   nut   dat   een   uniforme   weergave   van   

de   lettertypes   en   icoontjes   biedt.   Door   de   mogelijkheid   van   een   uniforme   weergave   zijn   de   vormgevingskosten  

lager   dan   wanneer   we   op   verschillende   lettertypen   van   verschillende   besturingssystemen   respectievelijk   

browsers   zouden   moeten   reageren   met   eigen   grafisch   aangepaste   websites.     

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   om   bezwaar   te   maken.    U   kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   
(bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   privacy@prowise.com).   

  

De   beschikbaarstelling   van   persoonsgegevens   is   niet   wettelijk   noch   contractueel   verplicht   en   ook   niet   

noodzakelijk   voor   het   sluiten   van   een   overeenkomst.   U   bent   ook   niet   verplicht   de   persoonsgegevens   beschikbaar   
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te   stellen.   Als   u   deze   echter   niet   beschikbaar   stelt,   heeft   dit   mogelijk   tot   gevolg   dat   u   onze   website   niet   of   niet   

volledig   kunt   gebruiken   en   de   weergave   van   de   website   verandert.   

Meer   informatie   vindt   u   in   het   privacybeleid   van   Font   Awesome,   dat   u   hier   kunt   inzien:   

https://fontawesome.com/privacy .   

12. Presenter   account   

U   kunt   op   onze   website   een   gebruikersaccount   aanmaken   voor   onze   Presenter   (web)applicatie.     

In   het   kader   van   de   registratie   voor   een   account   worden   daarbij   de   in   de   invoervelden   ingevoerde   gegevens   door   

ons   verwerkt.   Deze   omvatten   de   volgende   gegevens:   

● e-mailadres   

● voornaam   

● tussenvoegsel   

● achternaam   

● taal/land      

● type   gebruiker   

● wachtwoord   

De   gegevens   zijn   noodzakelijk   om   een   gebruikersaccount   voor   u   aan   te   maken.     

Bij   het   verzenden   van   de   registratie   worden   bovendien   de   volgende   gegevens   verwerkt:   

● uw   IP-adres   

● datum   en   tijdstip   van   verzending   

De   registratie   vindt   daarbij   plaats   volgens   de   zogenaamde   double-opt-in-procedure.   U   ontvangt   na   de   registratie   

een   activeringslink   op   het   door   u   vermelde   e-mailadres   die   u   dient   te   bevestigen   en/of   activeren.   Zo   controleren   

wij   of   het   op   onze   website   ingevoerde   e-mailadres   ook   daadwerkelijk   van   u   is.   Als   de   bevestigings-   of   

activeringslink   niet   binnen   48   uur   wordt   gebruikt,   wordt   de   registratie   niet   meer   uitgevoerd   en   vervalt   de   

bevestigings-   of   activeringslink.   De   registratieprocedure   moet   dan   opnieuw   door   u   worden   uitgevoerd.   Als   een   

e-mailadres   niet   binnen   het   bovengenoemde   tijdsbestek   wordt   bevestigd,   worden   de   registratiegegevens   door   

ons   verwijderd.   

  

Als   u   op   de   activeringslink   klikt,   verwerken   wij   in   het   kader   van   de   double-opt-in   de   volgende   gegevens:   

● uw   IP-adres   

● datum   en   tijdstip   van   verzending   

Met   de   verwerking   van   de   persoonsgegevens   willen   we   de   gebruiker   een   eigen   gebruikersaccount   ter   

beschikking   kunnen   stellen.   Het   doel   van   de   verwerking   van   de   double-opt-in-gegevens   is   met   name   het   

voorkomen   van   misbruik   van   de   registratie.   
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De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   We   

hebben   er   een   gerechtvaardigd   belang   bij   u   een   gebruikersaccount   beschikbaar   te   kunnen   stellen   en   u   zo   de   

mogelijkheid   te   geven   om   volledig   gebruik   te   maken   van   onze   Presenter   (web)applicatie.   We   hebben   een   belang   

bij   de   verwerking   van   de   double-opt-in-gegevens   om   misbruik   te   voorkomen.   

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   om   bezwaar   te   maken.    U   kunt   uw   gebruikersaccount   te   allen   tijde   zelfstandig   deactiveren   
en/of   verwijderen.   

U   kunt   ons   uw   bezwaar   ook   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   (bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   
privacy@prowise.com).   

  

De   verwerkte   gegevens   worden   slechts   zo   lang   opgeslagen   als   nodig   is   voor   het   beoogde   doel   of   als   wettelijk   

verplicht   is.     

De   beschikbaarstelling   van   persoonsgegevens   is   niet   wettelijk   noch   contractueel   verplicht   en   ook   niet   

noodzakelijk   voor   het   sluiten   van   een   overeenkomst.   U   bent   ook   niet   verplicht   de   persoonsgegevens   beschikbaar   

te   stellen.   Zonder   de   vereiste   gegevens   kunnen   we   echter   geen   gebruikersaccount   voor   u   aanmaken   en   u   

toegang   geven   tot   onze   (web)applicatie.   

13. Formulier   om   vergeten   wachtwoord   op   te   vragen   

Onze   website   bevat   een   formulier   waarmee   u   een   vergeten   wachtwoord   kunt   opvragen.   Als   u   middels   dit   

formulier   contact   met   ons   opneemt,   wordt   het   in   het   invoerveld   ingevoerde   e-mailadres   door   ons   verwerkt.     

Bij   het   verzenden   van   de   aanvraag   worden   bovendien   de   volgende   gegevens   opgeslagen:   

● uw   IP-adres   

● datum   en   tijdstip   van   verzending   

Met   de   verwerking   van   de   persoonsgegevens   willen   we   uw   aanvraag   omtrent   het   vergeten   wachtwoord   

verwerken   en   contact   met   u   op   kunnen   nemen   om   uw   verzoek   te   beantwoorden.   De   overige   tijdens   verzending   

verwerkte   persoonsgegevens   (IP-adres,   datum   en   tijdstip   van   verzending)   zijn   bedoeld   om   misbruik   van   deze   

functie   te   voorkomen.   

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   Het   is   

ons   gerechtvaardigde   belang   om   u   de   mogelijkheid   te   bieden   te   allen   tijde   contact   met   ons   op   te   kunnen   nemen   

zodat   we   u   een   nieuw   wachtwoord   kunnen   toesturen.     

De   persoonsgegevens   worden   daarbij   slechts   zo   lang   verwerkt   als   nodig   is   voor   het   aanbieden   van   de   functie.   

De   tijdens   het   verzenden   van   het   formulier   om   een   vergeten   wachtwoord   op   te   vragen   aanvullend   verzamelde   

persoonsgegevens   worden   uiterlijk   na   52   dagen   verwijderd.   

  

www.prowise.com    14   /   17  

  

  



  

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   te   allen   tijde   bezwaar   te   maken   tegen   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens.    U   
kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   (bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   
privacy@prowise.com).   

  

14. Contactformulier   

Onze   website   bevat   contactformulieren   die   u   kunt   gebruiken   om   digitaal   contact   met   ons   op   te   nemen.   Als   u   

middels   dit   contactformulier   contact   met   ons   opneemt,   worden   de   in   de   invoervelden   ingevoerde   gegevens   

door   ons   verwerkt.     

Bij   het   verzenden   van   het   bericht   worden   bovendien   de   volgende   gegevens   opgeslagen:   

● uw   IP-adres   

● datum   en   tijdstip   van   verzending   

Houd   er   rekening   mee   dat   de   omvang   van   de   verzamelde   persoonsgegevens   in   het   kader   van   het   

contactformulier   er   ook   van   afhangt   welke   gegevens   u   zelf   in   het   contactformulier   in   de   berichttekst   prijsgeeft.     

Met   de   verwerking   van   de   persoonsgegevens   in   het   kader   van   zowel   de   verplichte   als   de   vrijwillige   gegevens   

willen   we   uw   contactaanvraag   verwerken   en   contact   met   u   op   kunnen   nemen   om   uw   verzoek   te   beantwoorden.   

De   overige   tijdens   verzending   verwerkte   persoonsgegevens   (IP-adres,   datum   en   tijdstip   van   verzending)   zijn   

bedoeld   om   misbruik   van   het   contactformulier   te   voorkomen.   

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   Het   is   

ons   gerechtvaardigde   belang   om   u   de   mogelijkheid   te   bieden   te   allen   tijde   contact   met   ons   op   te   kunnen   nemen   

zodat   we   uw   aanvragen   kunnen   beantwoorden.     

De   persoonsgegevens   worden   daarbij   slechts   zo   lang   verwerkt   als   nodig   is   voor   het   aanbieden   van   de   functie.   

De   tijdens   het   verzenden   van   het   contactformulier   aanvullend   verzamelde   persoonsgegevens   worden   uiterlijk   na   

52   dagen   verwijderd.   

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   te   allen   tijde   bezwaar   te   maken   tegen   de   verwerking   van   uw   persoonsgegevens.    U   
kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   (bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   
privacy@prowise.com).   

  

  

www.prowise.com    15   /   17  

  

  



  

15. Solliciteren   

Op   onze   website   hebt   u   de   mogelijkheid   om   op   vacatures   te   solliciteren.   Meer   informatie   over   hoe   wij   met   de   

gegevens   van   sollicitanten   omgaan,   vind   u   in   de   privacyverklaring   voor   sollicitanten   zoals   vindbaar   op   de   

betreffende   vacaturepagina   van   onze   website.   

16. Cloudflare   

Op   onze   website   wordt   gebruikgemaakt   van   de   dienst   Cloudflare.   Cloudflare   is   een   dienst   van   Cloudflare,   Inc.,   +1   

(650)   319-8930,   101   Townsend   St,   San   Francisco,   CA   94107,   USA,   die   deze   dienst   ook   levert.     

Cloudflare   biedt   een   zogenaamd   Content   Delivery   Network   dat   onze   website   beschermt   tegen   aanvallen   op   

onze   server.   Dit   betekent   dat   uw   gegevens,   voordat   deze   op   onze   website   terechtkomen,   eerst   worden   

overgedragen   naar   een   netwerk   van   verschillende   servers   (zogenaamde   datacentra)   van   de   Cloudfare-dienst.   

Daarnaast   worden   ook   de   gegevens   van   onze   website   en   de   door   ons   aan   u   verzonden   gegevens   overgedragen   

naar   verschillende   datacentra   van   het   Cloudfare-netwerk.   

De   server   van   het   Cloudflare-netwerk   dient   daarmee   als   het   ware   als   een   tussenbuffer,   waardoor   gegevens   

mogelijk   worden   overgedragen   aan   het   Cloudflare-netwerk.   

De   gegevens   worden   daarvoor   verzonden   naar   verschillende   servers   op   verschillende   locaties.   

Daarbij   is   het   waarschijnlijk   dat   Cloudfare   de   gegevens   ook   verstuurt   naar   een   server   in   een   derde   land,   dat   geen   

lid   is   van   de   EU.   

Via   welke   servers   de   gegevens   uiteindelijk   worden   verzonden,   kunnen   wij   niet   beïnvloeden.   

Een   overzicht   van   de   serverlocaties   die   momenteel   worden   gebruikt   in   het   Cloudflare-netwerk   vindt   u   op:   

www.cloudflarestatus.com .     

Zoals   blijkt   uit   de   Privacy   Shield   certificering   van   Cloudflare,   Inc.   (te   vinden   op:    https://www.privacyshield.gov/list   

onder   de   zoekterm   'cloudflare')   heeft   Cloudflare,   Inc.   zich   verplicht   het   door   het   ministerie   van   handel   van   de   

Verenigde   Staten   gepubliceerde   EU-US   Privacy   Shield   Framework   en   het   Swiss-US   Privacy   Shield   Framework   over   

de   verzameling,   het   gebruik   en   de   opslag   van   persoonsgegevens   uit   de   lidstaten   van   de   EU   en   Zwitserland   na   te   

leven.   Cloudflare   heeft   met   de   certificering   verklaart   dat   het   de   Privacy   Shield   principes   naleeft.   Zie   voor   meer   

informatie   hierover:    https://www.cloudflare.com/security-policy/ .   Bovendien   is   Prowise   een   

verwerkersovereenkomst   met    door   de   Europese   Commissie   goedgekeurde   modelcontractbepalingen   met   

Cloudflare   aangegaan.   

De   naar   het   Cloudflare-netwerk   verzonden   gegevens   worden   gedurende   4   uur   opgeslagen;   hierna   worden   de   

gegevens   verwijderd.     
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Met   de   verwerking   van   de   persoonsgegevens   willen   we   de   betrouwbaarheid   en   de   toegangssnelheid   van   onze   

website   verhogen,   de   veiligheid   verbeteren,   aanvallen   op   onze   website   verhinderen   dan   wel   vroegtijdig   

detecteren   en   zo   het   gebruik   in   zijn   totaliteit   verbeteren.   

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   Ons   

hiervoor   vereiste   gerechtvaardigde   belang   bevindt   zich   daarbij   in   de   verhoging   van   de   kwaliteit   van   onze   

dienstverlening   en   de   veiligheid   van   onze   website   alsook   de   garantie   van   een   snel   en   betrouwbaar   gebruik   ervan.   

Bovendien   is   het   ons   gerechtvaardigde   belang   om   de   stabiliteit   van   onze   servers   te   garanderen   en   

schommelingen   in   de   capaciteit   te   kunnen   compenseren.     

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   om   bezwaar   te   maken.    U   kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   
(bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   privacy@prowise.com).   

17. Azure   CDN   

Op   onze   website   wordt   gebruikgemaakt   van   de   dienst   Azure   CDN.   Azure   CDN   is   een   dienst   van   Microsoft   

Corporation,   One   Microsoft   Way,   Redmond,   Washington   98052,   USA.     

Azure   CDN   biedt   een   zogenaamd   Content   Delivery   Network   dat   onze   website   beschermt   tegen   aanvallen   op   

onze   server.   Dit   betekent   dat   uw   gegevens,   voordat   deze   op   onze   website   terechtkomen,   eerst   worden   

overgedragen   naar   een   netwerk   van   verschillende   servers   (zogenaamde   datacentra)   van   de   Azure   CDN-dienst.   

Daarnaast   worden   ook   de   gegevens   van   onze   website   en   de   door   ons   aan   u   verzonden   gegevens   overgedragen   

naar   verschillende   datacentra   van   het   Azure   CDN-netwerk.   

De   server   van   het   Azure   CDN-netwerk   dient   daarmee   als   het   ware   als   een   tussenbuffer,   waardoor   gegevens   

mogelijk   worden   overgedragen   aan   het   Azure   CDN-netwerk.   

De   gegevens   worden   daarvoor   verzonden   naar   verschillende   servers   op   verschillende   locaties.   

Daarbij   is   het   waarschijnlijk   dat   Azure   CDN   de   gegevens   ook   verstuurt   naar   een   server   in   een   derde   land,   dat   

geen   lid   is   van   de   EU.   

Via   welke   servers   de   gegevens   uiteindelijk   worden   verzonden,   kunnen   wij   niet   beïnvloeden.   

Een   overzicht   van   de   serverlocaties   die   momenteel   worden   gebruikt   in   het   Azure   CDN-netwerk   vindt   u   op:   

https://azure.microsoft.com/de-de/global-infrastructure/regions/ .   

Zoals   blijkt   uit   de   Privacy   Shield   certificering   van   Microsoft   Corporation   (te   vinden   op:   

https://www.privacyshield.gov/list    onder   de   zoekterm   'microsoft   corporation')   heeft   Microsoft   Corporation   zich   

verplicht   het   door   het   ministerie   van   handel   van   de   Verenigde   Staten   gepubliceerde   EU-US   Privacy   Shield   

Framework   en   het   Swiss-US   Privacy   Shield   Framework   over   de   verzameling,   het   gebruik   en   de   opslag   van  

persoonsgegevens   uit   de   lidstaten   van   de   EU   en   Zwitserland   na   te   leven.   Microsoft   Corporation   heeft   met   de   
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certificering   verklaard   dat   het   de   Privacy   Shield   principes   naleeft.   Zie   voor   meer   informatie   hierover:   

https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement .   Bovendien   is   Prowise   een   verwerkersovereenkomst   met   

door   de   Europese   Commissie   goedgekeurde   modelcontractbepalingen   met   Microsoft   aangegaan.   

De   naar   het   Microsoft-netwerk   verzonden   gegevens   worden   gedurende   90   dagen   opgeslagen;   hierna   worden   de   

gegevens   verwijderd.     

Met   de   verwerking   van   de   persoonsgegevens   willen   we   de   betrouwbaarheid   en   de   toegangssnelheid   van   onze   

website   verhogen,   de   veiligheid   verbeteren,   aanvallen   op   onze   website   verhinderen   dan   wel   vroegtijdig   

detecteren   en   zo   het   gebruik   in   zijn   totaliteit   verbeteren.   

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   Ons   

hiervoor   vereiste   gerechtvaardigde   belang   bevindt   zich   daarbij   in   de   verhoging   van   de   kwaliteit   van   onze   

dienstverlening   en   de   veiligheid   van   onze   website   alsook   de   garantie   van   een   snel   en   betrouwbaar   gebruik   ervan.   

Bovendien   is   het   ons   gerechtvaardigde   belang   om   de   stabiliteit   van   onze   servers   te   garanderen   en   

schommelingen   in   de   capaciteit   te   kunnen   compenseren.     

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   om   bezwaar   te   maken.    U   kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   
(bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   privacy@prowise.com).   

18. Contact   opnemen   

U   kunt   contact   met   ons   opnemen   per   post,   telefoon   of   e-mail.   

Als   u   per   post   contact   met   ons   opneemt,   kunnen   we   met   name   uw   adresgegevens   (bijvoorbeeld   naam,   

voornaam,   straat,   woonplaats,   postcode),   datum   en   tijdstip   van   de   ontvangst   van   de   brief   alsook   de   gegevens   die   

uit   uw   brief   zelf   blijken,   verwerken.   

Als   u   telefonisch   contact   met   ons   opneemt,   kunnen   we   met   name   uw   telefoonnummer   en   eventueel   tijdens   het   

gesprek   verzamelde   gegevens   zoals   uw   naam,   e-mailadres,   tijdstip   van   het   telefoongesprek   en   details   over   uw   

verzoek   verwerken.   

Als   u   contact   per   e-mail   met   ons   opneemt,   worden   met   name   uw   e-mailadres,   tijdstip   van   de   e-mail   en   de   

gegevens   die   uit   uw   e-mail   (eventueel   ook   bijlagen)   blijken,   verwerkt.   

Met   de   verwerking   van   de   bovengenoemde   gegevens   willen   we   het   contactverzoek   verwerken   en   contact   met   u   

op   kunnen   nemen   om   uw   verzoek   te   behandelen.     

De   rechtsgrondslag   voor   de   hier   beschreven   verwerking   van   persoonsgegevens   is   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   Het   is   

ons   gerechtvaardigde   belang   om   u   de   mogelijkheid   te   bieden   te   allen   tijde   contact   met   ons   op   te   kunnen   nemen   

zodat   we   uw   aanvragen   kunnen   beantwoorden.     
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De   persoonsgegevens   worden   verwijderd   zodra   deze   niet   meer   noodzakelijk   zijn   om   het   doel   van   de   verwerking   

te   bereiken.   

Recht   van   bezwaar   

U   hebt   het   recht   om   bezwaar   te   maken.    U   kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   
(bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   privacy@prowise.com).   

19. Nieuwsbrief   

U   kunt   zich   op   onze   website   aanmelden   voor   onze   nieuwsbrief.     

Als   u   zich   aanmeldt   voor   onze   nieuwsbrief   verwerken   we   de   volgende   gegevens   (ook   persoonsgegevens)   van   u:   

● e-mailadres   

● voor-   en   achternaam   

● voorkeur   soort   mailing(s)   

● functie/rol   

● datum   en   tijdstip   

● IP-adres   

● metadata   van   de   actie   

Om   aan   te   kunnen   tonen   dat   er   toestemming   is   verleend   en   om   uw   afmelding   voor   de   nieuwsbrief   te   kunnen   

verwerken,   slaan   we   bij   ieder   gebruikersprofiel   dat   wordt   aangemaakt   met   een   per   double-opt-in-procedure   

bevestigd   e-mailadres,   de   volgende   gegevens   op   met   betrekking   tot   de   aanmelding,   wijziging,   bevestiging   en   

afmelding   van   de   nieuwsbrief:     

● datum   en   tijdstip   

● IP-adres     

Daarnaast   verwerken   we   in   het   kader   van   het   abonnement   op   onze   nieuwsbrief   de   volgende   gegevens   (ook   

persoonsgegevens)   van   u:     

● e-mailadres   

● voor-   en   achternaam   

● voorkeur   soort   mailing(s)   

● functie/rol   

● datum   en   tijdstip   

● IP-adres   

● actietype   (aanpassing,   toestemmingswijziging)   

● metadata   van   de   actie   

Onze   nieuwsbrieven   worden   door   de   volgende   partijen   verzonden,   waarbij   deze   partijen   namens   ons   uw   

gegevens   verwerken:   

● SendGrid   Inc,,   1801   California   Street   Suite   500   Boulder,   CO   80202   United   States   (“ SendGrid ”);  
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● The   Rocket   Science   Group   LLC,   handelende   onder   de   naam   MailChimp,   675   Ponce   de   Leon   Avenue   

Northeast,   Suite   5000   Atlanta,   GA   30308   United   States   (“ MailChimp ”).     

SendGrid   Inc.   is   een   dochtermaatschappij   van   Twilio   Inc.,   645   Harrison   Street   3rd   Floor   San   Francisco,   CA   94107   

United   States   (“ Twilio ”).   Zoals   blijkt   uit   de   Privacy   Shield   certificering   van   Twilio   Inc.   (te   vinden   op:   

https://www.privacyshield.gov/list    onder   de   zoekterm   ‘’Twilio’   of   ‘SendGrid”)   heeft   Twilio   zich   verplicht   het   EU-US   

Privacy   Shield   Framework   en   het   Swiss-US   Privacy   Shield   Framework   over   de   verzameling,   het   gebruik   en   de   

opslag   van   persoonsgegevens   uit   de   lidstaten   van   de   EU   en   Zwitserland   na   te   leven.   Twilio   Inc.,   inclusief   haar   

dochtermaatschappij   SendGrid   Inc.,   heeft   door   deze   certificering   verklaard   dat   zij   de   Privacy   Shield   principes   

naleeft.   Zie   voor   meer   informatie   hierover:    https://sendgrid.com/policies/privacy/privacy-shield-certification/ .   

Bovendien   is   Prowise   een   verwerkersovereenkomst   met    door   de   Europese   Commissie   goedgekeurde   

modelcontractbepalingen   met   SendGrid   aangegaan.   

Zoals   blijkt   uit   de   Privacy   Shield   certificering   van   MailChimp   (te   vinden   op:    https://www.privacyshield.gov/list   

onder   de   zoekterm   ‘The   Rocket   Science   Group’)   heeft   MailChimp   zich   verplicht   het   EU-US   Privacy   Shield   

Framework   en   het   Swiss-US   Privacy   Shield   Framework   over   de   verzameling,   het   gebruik   en   de   opslag   van  

persoonsgegevens   uit   de   lidstaten   van   de   EU   en   Zwitserland   na   te   leven.   MailChimp   heeft   door   deze   certificering   

verklaard   dat   zij   de   Privacy   Shield   principes   naleeft.   Zie   voor   meer   informatie   hierover:   

https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/ .   Bovendien   is   Prowise   

een   verwerkersovereenkomst   met    door   de   Europese   Commissie   goedgekeurde   modelcontractbepalingen   met   

MailChimp   aangegaan.   

We   willen   u   erop   wijzen   dat   we   bij   de   verzending   van   de   nieuwsbrief   uw   gebruiksgedrag   analyseren.   We   kunnen   

registreren   of   de   verzonden   nieuwsbrief   wordt   geopend.   De   links   in   de   nieuwsbrieven   bevatten   zogenaamde   

'UTM-parameters'.   

UTM-parameters   maken   campagnespecifieke   tracking   in   Google   Analytics   mogelijk.   Voor   u   betekent   dit   dat   

wanneer   u   op   een   link   met   UTM-parameters   klikt,   deze   klik   wordt   geregistreerd   in   Google   Analytics.   Daarbij   

kunnen   wij   traceren   hoe   u   reageert   op   afzonderlijke   nieuwsbrieven   van   ons   (bijvoorbeeld   of   u   de   nieuwsbrief   

hebt   geopend),   hoeveel   gebruikers   via   bepaalde   links   op   onze   website   zijn   gekomen   en   of   deze   bijvoorbeeld   in   

een   nieuwsbrief   eerder   op   een   afbeeldings-   of   een   tekstlink   hebben   geklikt.   

De   door   ons   gebruikte   UTM-parameters   zijn:   

● medium:   Deze   parameter   beschrijft   het   medium   waarin   de   link   is   ingebed.   Voorbeelden:   e-mail,   social   

media   of   website   

● source:   Met   deze   UTM-parameters   definiëren   we   de   bron   van   de   link.   Dat   kunnen   nieuwsbrieven,   

websites,   apps   of   social   media-kanalen   zijn   

● campaign:   Met   dit   type   UTM-parameters   worden   de   eigenlijke   campagnes   aangeduid.   Als   we   

bijvoorbeeld   iedere   maand   een   nieuwsbrief   aan   u   verzenden,   kunnen   de   afzonderlijke   nieuwsbrieven   

apart   worden   geanalyseerd   

● term:   Trefwoorden   om   de   link   beter   te   identificeren   
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● content:   In   een   campagne   voegen   we   verschillende   te   tracken   elementen   in,   om   deze   eenduidig   te   

identificeren   en   afzonderlijk   te   analyseren.   Voorbeelden:   knop,   afbeelding   of   video   

De   gegevens   worden   uitsluitend   gepseudonimiseerd   verzameld.   

In   het   kader   van   de   aanmelding   voor   de   nieuwsbrief   geeft   u   toestemming   voor   de   verwerking   van   uw   

persoonsgegevens   (art.   6   lid   1   onder   a)   DSGVO),   waarbij   we   de   aanmelding   verifiëren   middels   een   

double-opt-in-procedure.   

In   een   eerste   stap   voert   u   de   verplichte   gegevens   (bijvoorbeeld   e-mailadres)   in   en   geeft   u   toestemming   voor   de   

verwerking   van   uw   persoonsgegevens   door   het   betreffende   vakje   aan   te   vinken.   In   een   tweede   stap   ontvangt   u   

aansluitend   automatisch   een   e-mail   met   een   bevestigings-   of   activeringslink,   die   u   dient   te   bevestigen   of   

activeren.   Zo   controleren   wij   of   het   op   onze   website   ingevoerde   e-mailadres   ook   daadwerkelijk   van   u   is.   

Met   de   verzameling   en   verwerking   van   het   e-mailadres   van   de   gebruiker   willen   we   de   gebruiker   een   nieuwsbrief   

kunnen   toesturen.   Met   de   verzameling   en   verwerking   van   overige   persoonsgegevens   in   het   kader   van   de   

aanmelding   willen   we   misbruik   van   onze   nieuwsbrief   of   het   gebruikte   e-mailadres   verhinderen.   Daarnaast   willen   

we   met   de   hierboven   beschreven   verwerking   de   door   u   verstrekte   toestemming   aan   kunnen   tonen.   

Met   de   verwerking   van   cookie-   en   meetgegevens   willen   we   het   succes   en   de   reikwijdte   van   onze   nieuwsbrief  

mogelijk   maken   en   registreren.   

Rechtsgrondslag   voor   de   verwerking   van   persoonsgegevens   die   noodzakelijk   zijn   voor   de   technische   

beschikbaarstelling   van   de   nieuwsbrief   aan   u   en   voor   de   verwerking   van   de   cookie-   en   meetgegevens   is   uw   

toestemming   conform   art.   6   lid   1   onder   a)   AVG.     

De   rechtsgrondslag   voor   de   verwerking   van   de   overige   persoonsgegevens   is   ons   gerechtvaardigde   belang   

conform   art.   6   lid   1   onder   f)   AVG.   We   hebben   er   een   gerechtvaardigd   belang   bij   dat   we   de   door   u   verstrekte   

toestemming   kunnen   aantonen.   Bovendien   hebben   we   er   een   gerechtvaardigd   belang   bij   om   misbruik   van   onze   

nieuwsbrief   te   voorkomen   of   aan   te   kunnen   tonen.   

Herroepingsrecht   

Herroepingsrecht   

U   hebt   het   recht   om   uw   toestemming   te   allen   tijde   te   herroepen,   zonder   dat   dit   van   invloed   is   op   de   
rechtmatigheid   van   de   verwerking   die   op   basis   van   de   toestemming   tot   het   moment   van   de   herroeping   
heeft   plaatsgevonden.    U   kunt   ons   uw   herroeping   van   uw   toestemming   te   allen   tijde   toezenden   of   
mededelen   (bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   privacy@prowise.com).     

U   kunt   uw   toestemming   ook   herroepen   door   op   de   betreffende   afmeldlink   te   klikken   in   onze   nieuwsbrief.   
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Recht   van   bezwaar   

Voor   zover   de   verwerking   van   uw   gegevens   niet   onder   uw   toestemming   valt   (met   name   protocolbestanden),   

hebt   u   een   recht   van   bezwaar.   

  

Recht   van   bezwaar   

U   kunt   ons   uw   bezwaar   te   allen   tijde   toezenden   of   mededelen   (bijvoorbeeld   via   een   e-mail   naar   
privacy@prowise.com).   

  

De   gegevens   worden   verwijderd   zodra   deze   niet   meer   noodzakelijk   zijn   voor   het   doel   van   de   verwerking.   Uw   

aanmeldgegevens   worden   dus   slechts   opgeslagen   zolang   het   abonnement   op   de   nieuwsbrief   actief   is.   De   

tracking-   en   cookiegegevens   worden   na   14   maanden   verwijderd.   Als   u   de   e-mail   in   het   kader   van   de   

double-opt-in-procedure   niet   bevestigt,   wordt   uw   aanmelding   na   1   dag   automatisch   verwijderd.   

20. Sociale   netwerken   &   externe   links   

Wij   beheren   naast   deze   website   ook   profielen   op   verschillende   sociale   media   die   u   via   de   bijbehorende   buttons   

op   onze   website   kunt   bereiken.   Als   u   een   dergelijk   profiel   bezoekt,   worden   er   mogelijk   persoonsgegevens   

verzonden   naar   de   aanbieders   van   het   sociale   netwerk.     

We   wijzen   u   erop   dat   hierbij   ook   gebruikersgegevens   naar   een   server   in   een   derde   land   worden   verzonden   en   

dus   buiten   de   Europese   Unie   kunnen   worden   verwerkt.   Aanbieders   uit   de   Verenigde   Staten   die   conform   het   

Privacy   Shield   zijn   gecertificeerd,   zijn   verplicht   de   privacynormen   van   de   EU   na   te   leven.   Zie   voor   meer   informatie   

hierover:    https://www.privacyshield.gov/Program-Overview .   

Het   is   mogelijk   dat   de   aanbieder   van   dit   sociale   netwerk   naast   de   opslag   van   de   door   u   in   dit   sociale   netwerk   

concreet   ingevoerde   gegevens   ook   andere   gegevens   verwerkt.   

Daarnaast   verwerkt   de   aanbieder   van   het   sociale   netwerk   mogelijk   de   belangrijkste   gegevens   van   het   

computersysteem   waarvandaan   u   het   netwerk   bezoekt,   bijvoorbeeld   uw   IP-adres,   het   gebruikte   processortype   

en   de   browserversie   en   plug-ins.   

Als   u   tijdens   het   bezoek   aan   een   dergelijke   website   met   uw   persoonlijke   gebruikersaccount   bent   ingelogd   bij   het   

betreffende   netwerk,   kan   dit   netwerk   het   bezoek   toewijzen   aan   dit   account.     

Het   doel   en   de   omvang   van   de   gegevensverwerking   door   het   betreffende   medium   en   de   betreffende   verdere   

verwerking   van   uw   gegevens   alsook   uw   rechten   hierbij   vindt   u   in   de   bepalingen   van   de   betreffende   

verantwoordelijke,   bijvoorbeeld   op:   
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Facebook   (Facebook,   Inc.,   1   Hacker   Way,   Menlo   Park,   CA   94025,   USA):     

● Bij   fanpages:   Bepaling   over   gezamenlijke   verwerking   van   persoonsgegevens   (art.   26   lid   1   AVG):   

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ;     

● Privacyverklaring   Facebook:     https://www.facebook.com/about/privacy/ ;     

● Opt-out-mogelijkheid:    https://www.facebook.com/settings?tab=ads    en   

http://www.youronlinechoices.com /;      

● Privacy   Shield   certificering:   

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .     

Twitter   (Twitter   Inc.,   1355   Market   Street,   Suite   900,   San   Francisco,   CA   94103,   USA):   

● Privacyverklaring:    https://twitter.com/en/privacy ;   

● Opt-out-mogelijkheid:    https://twitter.com/settings/account/personalization ;     

● Privacy   Shield   certificering:   

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .   

Instagram   (Instagram   Inc.,   1601   Willow   Road,   Menlo   Park,   CA,   94025,   USA):   

● Privacyverklaring   en   opt-out-mogelijkheid:    https://help.instagram.com/155833707900388 .     

Google   en   YouTube   (Google   LLC,   1600   Amphitheatre   Parkway,   Mountain   View,   CA   94043,   USA):  

● Privacyverklaring:     https://policies.google.com/privacy ;   

● Opt-out-mogelijkheid:     https://adssettings.google.com/authenticated ;   

● Privacy   Shield   certificering:   

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .   

LinkedIn   (Ireland   Unlimited   Company   Wilton   Place,   Dublin   2,   Ireland):   

● Privacyverklaring:     https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ;   

● Opt-out-mogelijkheid:    https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out ;   

● Privacy   Shield   certificering:   

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .   

Pinterest   (Pinterest   Inc.,   635   High   Street,   Palo   Alto,   CA,   94301,   USA):   

● Privacyverklaring:    https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out ;   

● Privacy   Shield   certificering:     https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM .   

Ook   wijzen   we   u   erop   dat   onze   website   links   bevat   naar   externe   websites   van   derden,   waarbij   we   geen   invloed   

hebben   op   de   verwerking   van   de   gegevens   op   deze   externe   websites.   
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21. Gegevensbeveiliging   

We   beveiligen   onze   website   en   overige   systemen   door   technische   en   organisatorische   maatregelen   tegen   verlies   

van,   vernieling   van,   toegang   tot,   wijziging   van   of   verspreiding   van   uw   gegevens   door   onbevoegden.   Ondanks   

regelmatige   controles   is   een   volledige   bescherming   tegen   alle   gevaren   echter   niet   mogelijk.   

22. Wijzigingen   Privacyverklaring   

Wetswijzigingen   of   wijzigingen   van   onze   interne   processen   kunnen   een   aanpassing   van   deze   privacyverklaring   

noodzakelijk   maken.     

In   het   geval   van   een   dergelijke   wijziging   zullen   we   u   dit   aan   het   begin   van   de   privacyverklaring   mededelen.   Het   

verdient   aanbeveling   om   deze   verklaring   geregeld   te   raadplegen,   zodat   u   van   deze   wijzigingen   op   de   hoogte   

bent.   

23. Herroeping   toestemming   

U   hebt   het   recht   om   eenmaal   verstrekte   toestemmingen   met   werking   voor   de   toekomst   te   allen   tijde   te   

herroepen,   zonder   dat   dit   van   invloed   is   op   de   rechtmatigheid   van   de   verwerking   die   op   basis   van   de   

toestemming   tot   het   moment   van   de   herroeping   heeft   plaatsgevonden.   

24. Bezwaar   

Recht   van   bezwaar   

Voor   zover   wij   als   rechtmatigheidsgrondslag   voor   de   verwerking   van   persoonsgegevens   ons   gerechtvaardigde   
belang   of   een   gerechtvaardigd   belang   van   een   derde   (art.   6   lid   1   zin   1   onder   f)   AVG   vermelden,   hebt   u   
conform   art.   21   AVG   een    recht   van   bezwaar .   

Conform   art.   21   AVG   hebt   u   het   recht:   

te   allen   tijde   bezwaar   te   maken   tegen   de   verwerking   van   persoonsgegevens.   We   verwerken   de   
persoonsgegevens   dan   niet   meer   voor   direct   marketing   of   daarmee   verband   houdende   profiling.   

Ook   voor   andere   doeleinden   verwerken   we   uw   persoonsgegevens   niet   meer   na   een   bezwaar,   tenzij   we   
dwingende   gerechtvaardigde   gronden   voor   de   verwerking   aanvoeren   die   zwaarder   wegen   dan   uw   belangen,   
rechten   en   vrijheden   of   die   verband   houden   met   de   instelling,   uitoefening   of   onderbouwing   van   een   
rechtsvordering   (zie   art.   21   lid   1   AVG,   het   zogenaamde   beperkt   recht   van   bezwaar).   In   dit   geval   moet   u   voor   
het   bezwaar   de   met   uw   specifieke   situatie   verband   houdende   redenen   opgeven.     

  

U   kunt   ook   bezwaar   maken   tegen   een   verwerking   van   uw   persoonsgegevens   om   met   uw   specifieke   situatie   

verband   houdende   redenen,   die   met   het   oog   op   wetenschappelijk   of   historisch   onderzoek   of   statistische   
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doeleinden   worden   verwerkt   conform   art.   89   lid   1   AVG,   tenzij   de   verwerking   noodzakelijk   is   voor   de   uitvoering   

van   een   taak   van   algemeen   belang   (zie   art.   21   lid   6   AVG).   

25. Rechten   van   betrokkenen   

U   hebt   de   volgende   rechten:   

● recht   op   inzage   (art.   15   AVG)   

● recht   op   correctie   (art.   16   AVG)   

● recht   van   bezwaar   (art.   21   AVG)   

● recht   om   vergeten   te   worden   (art.   17   AVG)   

● recht   op   beperking   van   de   verwerking   (art.   18   AVG)   

● recht   op   overdraagbaarheid   van   gegevens   (art.   20   AVG)   

Gelieve   bij   dit   soort   verzoeken   contact   op   te   nemen   met   privacy@prowise.com.   Houd   er   rekening   mee   dat   we   bij   

dergelijke   verzoeken   moeten   controleren   of   u   daadwerkelijk   de   betreffende   persoon   bent.   

U   hebt   het   recht   om   een   klacht   in   te   dienen   over   de   wijze   waarop   wij   met   uw   gegevens   omgaat.   Wanneer   u   een   

klacht   hebt,   dan   lossen   wij   dat   het   liefst   zelf   met   u   op.   Neem   daarvoor   contact   met   ons   op.   Mocht   u   er   

desondanks   toch   niet   samen   met   ons   uitkomen,   dan   heeft   u   het   recht   om   u   met   uw   klacht   te   wenden   tot   de   

Autoriteit   Persoonsgegevens.   

Via   onze   website   vindt   geen   geautomatiseerde   besluitvorming   plaats.      

Deze   verklaring   is   voor   het   laatst   aangepast   op   15   oktober   2020   
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