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Privacyverklaring
6601rs12 ICT Services, gevestigd te Wijchen, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 67077455, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring en zoals bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

1. Contactgegevens
6601rs12 ICT Services
Kraayenberg 7812
6601 RS WIJCHEN
+31 (0)6 53487742
hans.groener@6601rs12.nl
https://www.6601rs12.nl

2. Persoonsgegevens die ik verwerk
6601rs12 ICT Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn
diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt, op mijn website, via mijn e-mail en in mijn
boekhouding met Informer Online.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:


Voor- en achternaam



Adresgegevens



Telefoonnummer



E-mailadres



Bankrekeningnummer (voor zover nodig)

Standaard verzamel ik geen persoonlijke gegevens over bezoekers van mijn website. De enige
plaats waar u persoonlijke gegevens kunt achterlaten, is het schrijven van een recensie ('Schrijf
Recensie') in ' Recensies, Testimonials, Reviews'. Zie hieronder.
Via 'Contactformulier' en 'Help'-formulieren worden ter plekke geen persoonlijke gegevens
bijgehouden maar via e-mail verzonden naar hans.groener@6601rs12.nl

Opmerkingen (Comments)
Bezoekers kunnen geen opmerkingen achterlaten op mijn website. De enige manier om
persoonlijke gegevens achter te laten is, zoals reeds aangegeven, door een Recensie te schrijven,
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die, naar ik hoop, door u bewust en naar uw eigen inzicht is ingevuld en achtergelaten. Zie
hieronder.
U hebt geen account en u kunt niet inloggen op mijn website, anders dan als een beheerder, en
op dat moment zijn wij reeds bekenden en heeft u dit in overeenstemming met mij geregeld. Of
ik word gehackt in welk geval u in overtreding bent.

Contactformulieren
Hoewel de widget SiteOrigin Contact Form geen gegevens opslaat, verwerkt het wel door de
gebruiker ingevoerde gegevens. Daarom vraag ik om toestemming voordat ik deze gegevens
verzend.
Om uw toestemming te vragen, heb ik een checkbox toegevoegd aan het 'Help-‘ en
‘Contactformulier' met het label “Algemene Verordening Gegevensbescherming” en de tekst
“Gelieve aan te vinken om toe te staan dat uw gegevens tijdelijk worden opgeslagen”,
conform mijn privacybeleid.'
Als u vergeet deze checkbox aan te vinken op het moment van versturen ziet u de tekst "U moet
toestaan dat uw gegevens tijdelijk worden opgeslagen i.v.m. de AVG c.q. GDPR", waarna u
alsnog toestemming moet geven.

Schrijf Recensie (Recensies, Testimonials, Reviews)
Ik heb een checkbox toegevoegd met het label "Algemene Verordening
Gegevensbescherming" en de tekst "Gelieve aan te vinken om toe te staan dat uw
gegevens worden opgeslagen"

Media
Als u afbeeldingen naar de website uploadt, zou u moeten verhinderen afbeeldingen te
uploaden met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen deze
afbeeldingen downloaden en de locatiegegevens extraheren.

Ingesloten inhoud van andere websites
Artikelen op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's,
afbeeldingen, artikelen, links, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op
dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking
van derden insluiten en uw interactie met die ingebedde inhoud bewaken, inclusief het traceren
van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die
website.
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3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te
verzamelen over websitebezoekers, anders dan hierboven genoemd. Als u er van overtuigd bent
dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld die gevoelig zijn, neem dan
contact met mij op via hans.groener@6601rs12.nl, dan verwijder ik deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik
persoonsgegevens verwerk


Persoonlijk contact; ik wil u kunnen aanspreken met uw voor- of achternaam



Bezoek aan huis; ik wil weten waar u woont anders is het lastig u te vinden



Afhandeling betaling



Telefonisch of e-mail contact



Informeren over wijzigingen van diensten en producten



Afleveren van goederen en diensten

5. Geautomatiseerde besluitvorming
6601rs12 ICT Services neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
zouden kunnen worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 6601rs12 ICT Services, ik dus) tussen zit.

6. Ik gebruik de volgende computersystemen en software
Computer(s)
ASUS computers met Microsoft Windows 10 Professional.
ASUS ontleent zijn naam aan Pegasus, het gevleugelde paard uit de Griekse mythologie die
wijsheid en kennis symboliseert. ASUS belichaamt de kracht, zuiverheid en avontuurlijke geest
van dit fantastische schepsel, en stijgt met elk nieuw product dat het creëert naar nieuwe
hoogten. Zeggen ze zelf.

Internet ISP
XS4ALL via glasvezel netwerk.
XS4ALL (uit te spreken als het Engelse 'Access for all', toegang voor iedereen) is de eerste
Internetprovider (ISP) voor particulieren in Nederland.
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Boekhouding
Informer Online: Privacyverklaring
Binnen de markt van online boekhoudprogramma’s wil Informer zoveel mogelijk meedenken
met de ondernemer. De meeste ondernemers zien boekhouden als bijkomende belasting van
het ondernemerschap en onze taak is om het zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. Dit alles
moet in het kader van transparantie wel tegen een eerlijke prijs gebeuren en gebruikers moeten
niet het gevoel hebben dat ze een nummertje zijn. Menselijke interactie en onze helpdesk zijn
hierbij belangrijke waarden.
Uiteraard zullen wij naast al onze innovaties volop door ontwikkelen om ondernemers optimaal
bij te staan. Met Informer ben je klaar voor de toekomst!
Zeggen ze zelf; ik vind het een prima pakket om de noodzakelijke boekhouding mee te doen. Bij
de tijd en niet duur.
Informer Online heeft het Keurmerk Zeker-OnLine. Veilig in de cloud.
Dit keurmerk is ontwikkeld in samenwerking met de Belastingdienst.
Zeker-OnLine stelt de betrouwbaarheid vast van onlinediensten. Het normenkader bestaat
voor 15 procent uit juridische normen zodat de applicatie voldoet aan de huidige wet op
persoonsgegevens en de nieuwe AVG. Let bij het kiezen van een boekhoudprogramma op het
keurmerk Zeker-OnLine. Op die manier weet je zeker dat je voldoet aan de vanaf mei 2018
geldende regels en bepalingen.

Website
Webhosting: Antagonist
Sinds 2004 de thuisbasis voor meer dan 100.000 websites.
In de zomer van 2004 werd Antagonist opgericht door Wouter de Vries. Antagonist betekent
letterlijk 'tegenpool' of 'tegenhanger'. Wij benaderen de hostingmarkt met een frisse blik en
doen het allemaal net iets anders dan de rest. Doordat wij focussen op één sterk product
kunnen we vrijwel alle bedrijfsprocessen automatiseren en ons volledig richten op jou als klant.
Wij staan voor eenvoud, duidelijkheid en de best mogelijke gebruikservaring.
Antagonist gebruikt DNSSEC
DNSSEC is een uitbreiding op het Domain Name System (DNS). Het verhelpt een aantal
kwetsbaarheden in DNS waardoor de 'bewegwijzering' van het internet veiliger en vertrouwder
wordt.
Meer informatie over DNSSEC bij SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nerderland).
De veiligheid garanderen met SSL.
Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen website en bezoekers. De gegevens die
verzonden worden via een beveiligde internetverbinding zijn afgeschermd en kunnen niet
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zomaar worden ingezien. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de
adresbalk.
CMS (Content Management System): WordPress. Automattic and the General Data Protection
Regulation (GDPR)
WordPress is an open source blog application. WordPress forked from b2/cafelog in 2003, and
WordPress Mu multiple website functionality has been integrated since 2010. Today WordPress is the
most used blog application powering millions of blogs and being used by tens of millions of people
every day.
WordPress Theme: SiteOrigin Vantage. GDPR and SiteOrigin Products.
SiteOrigin is a small, hard-working WordPress theme and plugin creation studio. Started by Greg
Priday in 2011, the heart of SiteOrigin is in Cape Town, South Africa, but we’re a remote company so
you’ll find us all over the world.
Google Maps. Google voldoet aan de eisen van de GDPR.
Google Maps is a web mapping service developed by Google. It offers satellite imagery, street maps,
360° panoramic views of streets, real-time traffic conditions, and route planning for traveling by foot,
car, bicycle, or public transportation.
Google Fonts. Google voldoet aan de eisen van de GDPR.
Google Fonts (previously called Google Web Fonts) is a library of over 800 libre licensed fonts, an
interactive web directory for browsing the library, and APIs for conveniently using the fonts via CSS
and Android.
Google Analytics Dashboard for WordPress. GDPR friendly.
Google Analytics is a freemium web analytics service offered by Google that tracks and reports website
traffic.
UpdraftPlus. GDPR compliance: encrypting the databases in your WordPress backups if they contain
user data. Data protection and privacy centre.
UpdraftPlus simplifies backups and restoration. ... Backup your files and database backups into the
cloud and restore with a single click! Backup into the cloud directly to Dropbox, Google Drive, Amazon
S3 (or compatible), UpdraftVault, Rackspace Cloud, FTP, DreamObjects, Openstack Swift, and email.
Cloudflare & the GDPR.
Cloudflare, Inc. is a U.S. company that provides content delivery network services, DDoS mitigation,
Internet security and distributed domain name server services, sitting between the visitor and the
Cloudflare user's hosting provider, acting as a reverse proxy for websites.
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7. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
De bewaartermijn van persoonsgegevens is beperkt tot de boekhoudsoftware en ingegeven
door de belastingwetgeving die mij verplicht bepaalde gegevens zeven jaar lang te bewaren.
Mijn boekhoudsoftware Informer Online heeft het Keurmerk Zeker-OnLine. Zie hierboven.
Bepaalde gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres blijven daarnaast
bewaard in mijn Contactenlijst in Google en Outlook Contacts.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
6601rs12 ICT Services verstrekt alleen en uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
6601rs12 ICT Services gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Deze cookies blijven een maand op mijn website staan.
Google Analytics - Data privacy and security.
Google Analytics is a freemium web analytics service offered by Google that tracks and reports website
traffic.
The Google Analytics Data Retention is set to 26 months; after that period of timeuser-level and eventlevel data stored by Google Analytics is automatically deleted from Analytics’ servers.
De gegevensopslag van Google Analytics is ingesteld op 26 maanden; na die periode worden
gegevens op gebruikersniveau en evenementniveau, die zijn opgeslagen door Google Analytics,
automatisch verwijderd van de servers van Analytics.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie melding bij bezoek website
6601rs12 ICT Services gebruikt 'cookies' van Google Analytics om webverkeer geanonimiseerd
te analyseren. Als u verder gaat op mijn website dan accepteert u daarmee cookies. Geen
zorgen, er wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
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6601rs12 ICT Services uses cookies from Google Analytics to deliver its services and to analyze
anonymized traffic. By using my website, you agree to its use of cookies. Don't worry, no personal
information is stored.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 6601rs12 ICT Services
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb 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 hans.groener@6601rs12.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vraag ik u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
6601rs12 ICT Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voluit op papier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe ik persoonsgegevens beveilig
6601rs12 ICT Services 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 zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met
hans.groener@6601rs12.nl.

12. Wijzigingen in dit privacybeleid
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Laatste wijziging werd gemaakt op 2018.05.28.
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