
Privacyverklaring Webblauw 
 

Webblauw hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. 

Je kunt er dan ook op vanop aan dat jouw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Hieronder 

beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens. We houden ons daarbij aan de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

 

Hoe komen we aan jouw gegevens 

Webblauw kan persoonsgegevens van je verwerken doordat je gebruik maakt van de 

diensten van Webblauw en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op 

de website aan ons verstrekt.  

 

Welke gegevens verwerken we 

Webblauw kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP-adres 

 

Waar hebben we je gegevens nodig 

Webblauw verwerkt persoonsgegevens om je te voorzien van relevante informatie over onze 

producten en diensten. We doen dit uitsluitend nadat je daar zelf om gevraagd hebt door 

een contactformulier in te vullen. Als je besluit om een product of dienst van Webblauw af te 

nemen, gebruiken we jouw gegevens voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst. Het 

gaat daarbij om de levering van het product of de dienst, het verlenen van bijbehorende 

service en de facturatie. 

 

Hoe lang bewaren we de gegevens 

Webblauw bewaard de gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten 

goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze 

langer te bewaren. De NAW gegevens blijven bewaart op een strict beveiligde server. 

 

Delen van gegevens met derden 

Webblauw verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Klikgedrag en bezoekgegevens 

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om 

het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 

meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en 

klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij 

proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en 

deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen 

gebruiken. 



Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren 

van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer 

zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons. 

 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website 

gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-

adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid 

van Google Analytics. 

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 

rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders 

informatie over 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. Wij hebben hier geen invloed 

op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor 

andere Google diensten. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je 

kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@Webblauw.nl. 

Webblauw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

 

Beveiliging 

Webblauw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Webblauw maakt gebruik van een 

betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde 

handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van 

door Webblauw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Webblauw op via 

info@webblauw.nl.  

  

Webblauw is als volgt te bereiken: 

 

Postadres:   Herzstraat 19, 6716 BS, EDE 

Vestigingsadres:  Herzstraat 19, 6716 BS, EDE 

Telefoon:   0318 – 30 89 72 

 E-mail:   info@webblauw.nl 

  

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

