Privacyverklaring
Versie: 23 mei 2018

In deze privacyverklaring lees je hoe Meanwhile Online omgaat met persoonsgegevens,
welke persoonsgegevens mogelijk worden verwerkt door Meanwhile Online en met welke
doel. Door gebruik te maken van de diensten van Meanwhile Online ga je akkoord met de
voorwaarden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Meanwhile Online gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. We slaan je
persoonsgegevens altjd eveiligd op en we geven je gegevens niet door aan derden voor
commerciële doeleinden. Meanwhile Online houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens escherming. Dit
rengt met zich mee dat, in ieder geval:
•

•
•
•
•

wij alleen persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doelen
waarvoor deze zijn verstrekt - deze doelen en type persoonsgegevens zijn eschreven
in deze privacyverklaring;
wij je vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig he en voor de
verwerking van je persoonsgegevens;
wij passende technische en organisatorische maatregelen he en genomen zodat de
eveiliging van je persoonsgegevens gewaar orgd is;
wij je persoonsgegevens niet langer ewaren dan nodig is;
wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partjen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer wij wetelijk
verplicht zijn om de gegevens te delen met ijvoor eeld overheidsinstantes of
wanneer je uitdrukkelijk toestemming geef;

Als Meanwhile Online zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere
zin, vragen he t hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of
leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Meanwhile Online verwerkt ten
ehoeve van de volgende doelstelling(en):
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•
•
•

Administrateve doeleinden;
Communicate over de opdracht;
Het uitvoering geven aan een opdracht of het uitgeven van een opdracht;

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Het etref (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Naam edrijf
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actef verstrekt in correspondente en telefonisch

Je persoonsgegevens worden door Meanwhile Online opgeslagen ten ehoeve van
ovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptjd van de klantrelate en daarna alleen
in de fnanciële administrate voor maximaal jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de
website
Via de we site www.meanwhileonline.nl worden via Google Analytcs geanonimiseerde
gegevens verzameld. Meanwhile Online heef met Google Analytcs een
verwerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Via de we site www.meanwhileonline.nl is het mogelijk een contactormulier in te vullen
waarmee naam en e-mailadres worden verzameld. Deze gegevens worden alleen ge ruikt
om te kunnen reageren op het ericht en niet voor marketngdoeleinden. De gegevens
worden uiterlijk een half jaar na het laatste contact verwijderd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geef kunnen wij aan derde partjen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hier oven eschreven doeleinden. Zo maken wij
ge ruik van derde partjen voor het verzorgen van domeinregistrate (TranssP en Vimexx) en
hostng (Neostrada).
Met deze partjen (verwerkers) maken wij in een verwerkersovereenkomst de nodige
afspraken om de eveiliging van je persoonsgegevens te waar orgen. Meanwhile Online
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lijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan
partjen waarmee we geen verwerkersovereenkomst he en afgesloten.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derde partjen verstrekken, tenzij
dit wetelijk verplicht en toegestaan is. Voor eelden hiervan zijn de elastngaangife of een
polite-onderzoek.

Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schrifelijk
toestemming voor geef.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partjen welke gevestgd zijn uiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor schrifelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wetelijke vertegenwoordiger.

Geautomatseerde besluitvorming
Meanwhile Online neemt geen esluiten op asis van geautomatseerde verwerkingen over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen he en voor personen. Er worden ij Meanwhile Online geen
esluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
( ijvoor eeld een medewerker van Meanwhile Online) tussen zit.

Bewaartermijn
Meanwhile Online ewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent je gegevens
Je he t recht op inzage, rectfcate of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van
jou ontvangen he en. Tevens kun je ezwaar maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook he
je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of
in opdracht van jou direct aan een andere partj. Wij kunnen je vragen om je te legitmeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Meanwhile Online reageert
zo snel mogelijk, maar innen vier weken, op je verzoek.
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sndien wij je persoonsgegevens verwerken op asis van een door jou gegeven toestemming,
dan he je altjd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Meanwhile Online neemt de escherming van je gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om mis ruik, verlies, on evoegde toegang, ongewenste open aarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee heef dat je gegevens toch niet goed
eveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van mis ruik, of als je een andere klacht he t over de
verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met Meanwhile Online via
info@meanwhileonline.nl. Het is ons doel om hier samen met jou uit te komen. Meanwhile
Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid he t om een klacht in te dienen ij
de natonale toezichthouder op het ge ied van privacy escherming, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. Als Meanwhile Online een datalek constateert die
van toepassing is op je persoonsgegevens, meldt Meanwhile Online dit ij jou als klant en ij
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heef neem dan
contact met ons op.

Wijziging in deze privacyverklaring
Het is mogelijk dat er in de toekomst wijzigingen plaatsvinden in onze privacyverklaring. sn
dit geval pu liceert Meanwhile Online dat op www.meanwhileonline.nl.

Contactgegevens
Onze functonaris gegevens escherming is Tinka oom outs. Zij is te ereiken via
tnka@meanwhileonline.nl.
Meanwhile Online is gevestgd op:
Jaffastraat 38f
3532 EM Utrecht
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