Privacy vverklaring & Cookiebeleid
C
Wicked W
Work respecteeert de privacyy de bezoekerrs van haar we
ebsite, in het bijzonder de rrechten van bezoekers
b
met betreekking tot de geautomatise
eerde verwerkking van perso
oonsgegevenss.
Vanwegee volledige transparantie met onze klanteen hebben wijj daarom een beleid geform
muleerd en
geïmplem
menteerd mett betrekking to
ot deze verweerkingen zelf, het doel ervan alsook de m
mogelijkheden
n voor
betrokkenen om hun de
d rechten zo goed mogelij k te kunnen uitoefenen.
u
ebsite van
Voor alle aanvullende informatie ovver de bescherrming van perrsoonsgegevens kunt u tereecht op de we
de Autoriiteit persoonssgegevens: htttps://autoriteeitpersoonsgegevens.nl/nl.
Met het vvoortzetten vaan het bezoekk van deze weebsite accepte
eert u de volge
ende gebruikeersvoorwaarden. U
accepteert het gebruikk van cookies en andere traacking systems. Indien u dit gebruik wensst te weigeren
n dient u
dit vensteer te sluiten.
De huidigge op de webssite beschikba
are versie van de privacy po
olicy is de enig
ge versie die vvan toepassingg is
zolang u d
de website beezoekt, totdatt een nieuwe vversie de huid
dige versie verrvangt.
Artikel 1 ‐ Wettelijke bepalingen
b
1. Websitte (hierna ookk “De website”):
2. Veranttwoordelijke voor
v
de verwe
erking van perrsoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerrder”):
Wicked W
Work, Gerwin Janssen.
J
Conttactadres: Rom
mmestraat 11
17, 8015 AT Zw
wolle.
Artikel 2 – Toegang to
ot de website
bsite en het ge
ebruik is striktt persoonlijk. U zult deze website
w
alsookk de gegevens en
De toegang tot de web
informatiie die daarop verstrekt worrden niet gebrruikt worden voor commerrciële politiekee of publicitaire
doeleindeen, dan wel vo
oor enige com
mmerciële aannbiedingen en
n in het bijzonder niet gebruuiken voor
ongevraaagde elektroniische aanbiedingen.
Artikel 3 ‐ De content van de websiite
ngen, teksten, commentareen, illustraties,, (animatie)plaatjes, videobbeelden, geluiiden,
Alle merkken, afbeeldin
alsook allle technische applicaties die gebruikt ku nnen worden om de website te laten funnctioneren en
n meer in
het algem
meen alle onderdelen die op deze site zijjn gebruikt, zijjn beschermd bij wet door intellectuele
eigendom
msrechten. Ied
dere reproducctie, herhalingg, gebruik of aanpassing,
a
op
p welke wijze dan ook, van het
geheel off slechts een onderdeel
o
ervvan, met inbeggrip van de technische appllicaties, zondeer voorafgaan
nde
schriftelijjke toestemm
ming van de verantwoordelijjke, is ten stre
engste verbod
den. Indien dee beheerder niet
meteen aactie onderneemt tegen enig inbreuk, kaan dat niet wo
orden opgevatt als stilzwijgeende toestemm
ming dan
wel het aafzien van rech
htsvervolging..
Artikel 4 ‐ Het beheer van de websiite
eder moment:
Voor het goede beheer van de webssite kan de beeheerder op ie





d
de toegang aaan een bepaalde categorie bezoekers sch
horsen, onderrbreken of be perken
ttot de gehele of een gedee
elte van de weebsite alle info
ormatie verwijjderen die hett functioneren van de
w
website kan verstoren
v
of in
n strijd is met nationale of internationale
i
e wetgeving oof in strijd is met
m
iinternet‐etiqu
uette
d
de website tijdelijk niet besschikbaar hebbben teneinde
e updates uit te
t kunnen voeeren
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Artikel 5 ‐ Verantwoorrdelijkheden
ntwoordelijk vvoor falen, sto
oringen, moeilijkheden of o nderbrekinge
en van het
De beheeerder is in geeen geval veran
functioneeren van de website,
w
waard
door de websiite of een van zijn functiona
aliteiten niet ttoegankelijk iss. De
wijze waaarop u verbind
ding zoekt me
et de website is uw eigen ve
erantwoordelijkheid. U dieent zelf alle geschikte
maatregeelen te treffen
n om uw appa
aratuur en uw
w gegevens te beschermen tegen
t
onder aandere virusaa
anvallen
op het intternet. U bent bovendien zelf
z verantwooordelijk voor de
d websites en de gegevenns die u op inte
ernet
raadpleeggt. De beheerrder is niet aan
nsprakelijk vooor juridische procedures die tegen u woorden gevoerd
d vanwege
het gebru
uik van de website of diensten toeganke lijk via interne
et en vanwege
e het schendeen van de voo
orwaarden
van deze privacy policyy. De beheerd
der is niet veraantwoordelijkk voor enige scchade die u zeelf oploopt, da
an wel
uur oplopen als
a gevolg van uw verbindin
ng met of het gebruik
g
van d e website. U zult
z zich
derden of uw apparatu
d beheerder aals gevolg hiervan. Indien de
d beheerder betrokken raa
akt bij
onthoudeen van iedere actie tegen de
een gesch
hil als gevolg van
v uw gebruik van deze w
website, is hij gerechtigd
g
alle
e schade die hhij dientengevvolge lijdt
en nog zaal lijden op u te
t verhalen.
Artikel 6 ‐ Het verzamelen van gege
evens
er een geïdentificeerde of iidentificeerba
are
Onder peersoonsgegeveens worden verstaan: alle i nformatie ove
natuurlijkke persoon; alls identificeerbaar wordt beeschouwd een
n natuurlijke persoon
p
die ddirect of indire
ect kan
worden ggeïdentificeerd
d, met name aan de hand vvan een identificator zoals een naam, eeen identificatie
enummer,
locatiegegevens, een online
o
identificator of een oof meer eleme
enten die kenmerkend zijn voor de fysieke,
o sociale iden
ntiteit. De perrsoonsgegevens die op
fysiologissche, genetische, psychische, economisc he, culturele of
de websitte worden verzameld word
den hoofdzakeelijk gebruikt door
d
de beheerder voor heet onderhoude
en van
relaties m
met u en Wickked Work. En indien
i
aan de orde voor he
et verwerken van
v uw bestelllingen en betalingen.
Wij verstrekken geen gegevens
g
aan derden die viia deze websitte zijn verzam
meld, tenzij noodig voor het doel
d van
de websitte.
Artikel 7 ‐ Uw rechten
n met betrekking tot uw geegevens
d van artikel 13 lid 2 sub b AVG
A heeft eennieder recht op
o inzage van en rectificatiee of wissing va
an zijn
Op grond
persoonssgegevens of beperking
b
van
n de hem betrreffende verw
werking, alsmede het recht ttegen de verw
werking
bezwaar te maken en het
h recht op gegevensover
g
rdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitooefenen door contact
op te nemen. Onze contacttgegevens vin dt u elders op
p deze website
e.
met ons o
U kunt co
ommerciële aaanbiedingen krijgen
k
van dee beheerder. Indien u deze niet (meer) w
wenst te ontva
angen,
stuurt u o
ons een e‐maiil.
Indien u ttijdens het beezoek van de website
w
enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zzich te onthou
uden van
het verzaamelen ervan of van enig an
nder ongeoor loofd gebruik alsook van ie
edere daad diee een inbreuk op de
persoonliijke levenssfeer van die perrso(o)n(en) opplevert. De be
eheerder is in geen geval veerantwoordeliijk in
bovengen
noemde situaties.
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Artikel 100 ‐ Bewaarterrmijn gegeven
ns
De door d
de beheerder van website verzamelde
v
geegevens word
den gebruikt en
e bewaard vooor de duur zo
oals deze
bij wet is bepaald. Goo
ogle zal haar bezoekersstat
b
istieken 26 maanden bewa
aren.
Artikel 111 – Cookies
Analytics
Google A
Deze web
bsite maakt geebruik van Go
oogle Analyticss om middels analytische, functionele
f
enn tracking coo
okies
bezoekgeegevens bij te houden. De gegevens
g
wor den gebruikt voor analysess van bezoek‐ en klikgedragg op de
website. Hiermee optimaliseren wij de werking vvan de website
e, zodat wij elke bezoeker zzo goed moge
elijk
d gewenste in
nformatie. Teevens beogen wij hiermee te kunnen anaalyseren hoe effectief
e
kunnen vvoorzien van de
onze Goo
ogle AdWords‐advertentiess zijn. Wij hebbben Google Analytics
A
privacy‐vriendelijkk ingesteld, zodat IP‐
adressen geanonimiseerd worden. Met
M Google h ebben wij een
n verwerkerso
overeenkomstt getekend. Wij
W
n naar het privvacybeleid van Google voorr meer inform
matie over hoe
e zij met uw geegevens omgaan. Ook
verwijzen
raden wijj aan het privaacybeleid van Google Analyytics te raadpllegen wannee
er u meer wilt weten over hoe
h
Google omgaat met uw
w data.
Cookies een privacy
Een cookie is een klein
n tekstbestand
dje dat bij het eerste bezoe
ek aan onze website wordt oopgeslagen in
n de
browser vvan uw computer, mobile telefoon
t
of ta blet. Er zijn ve
erschillende soorten cookiees waarbij we
hieronder kort aangeven welke cookies wij gebruuiken en waarom wij dat do
oen.
Voor de m
meeste van on
nderstaande cookies
c
moet u dus toestem
mming geven bij het eerstee bezoek aan onze
o
website een indien wij hier
h gebruik van maken zultt u een cookie
ebanner zien waarbij
w
u om deze toestem
mming
wordt gevvraagd. Wij willen
w
u erop attent maken ddat u er ook voor
v
kunt kiezen om uw broowserinstellin
ngen aan
te passen
n zodat u een waarschuwing krijgt voord at er cookies geplaatst worrden of wanneeer u nooit wilt dat er
cookies ggeplaatst word
den. Wees u er
e wel van bew
wust dat dit gevolgen kan hebben
h
voor dde functies en
n het
gebruik vvan onze webssite. Wij kunnen u in dit gevval niet een optimale gebru
uikerservaringg garanderen.
Functioneele ‐ Cookies zorgen
z
ervoorr dat de webs ite goed functtioneert. Er ho
oeft hiervoor geen toestem
mming
gegeven tte worden.
Analytische ‐ Cookies zorgen
z
ervoorr dat de websiite kan meten
n wat onze bezzoekers op dee website doen. De
statistieken herleiden wij niet naar personen.
p
Wijj zijn hierdoorr in staat onze
e website zo ggebruiksvriend
delijk
mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor Googlle Analytics als derde partij. Omdat wij m
met afgescherrmde ip‐
nummerss gebruiken, iss uw toestemming hier ookk niet voor nodig.
Remarketting & Advertentie ‐ Cookie
es zorgen ervooor dat eerdere bezoekers van onze webbsite adverten
nties
aangebod
den krijgen die aansluiten bij
b hun interessse op basis van eerder zoe
ekgedrag. U kuunt zich hiervoor
afmelden
n in uw browser of door gee
en toestemmiing te geven bij
b het eerste bezoek aan dee website (alleen als
deze cookie geactiveerrd, zal om toe
estemming woorden gevraaggd).
Interessee – Cookies zorgen ervoor dat
d wij onze w
website kunnen voorzien van informatie ddie zo relevan
nt
mogelijk is voor onze bezoekers.
b
U kunt
k
zich hiervvoor afmelden in uw browsser of door geeen toestemm
ming te
geven bij het eerste beezoek aan de website
w
(alleeen als deze cookie geactivee
erd, zal om tooestemming worden
w
gevraagd).
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Social Meedia – Cookiess zorgen ervoo
or dat u door middel van buttons conten
nt kunt delen via uw social media.
Voor de ccookies die so
ocial media partijen plaatse n en hun privacy beleid verrwijzen wij naaar de website
es van
deze parttijen.
Voor meeer informatie over het gebrruik, het beheeer en het verw
wijderen van cookies voor eelk besturingsstype,
nodigen w
wij u uit om de volgende lin
nk te raadpleggen:
https://autoriteitperso
oonsgegevenss.nl/nl/onderw
werpen/intern
nettelefoon‐tvv‐en‐post/coookies#faq

eriaal en aanggeboden prodducten
Artikel 122 ‐ Beeldmate
Aan het b
beeldmateriaaal dat behoortt bij de aange boden produccten en dienstten op de webbsite kunnen geen
rechten w
worden ontleeend.
Artikel 133 ‐ Toepasseliijk recht
Op deze vvoorwaarden is Nederlandss Recht van tooepassing. De rechtbank van de woonplaaats/vestiginggsplaats
van de beeheerder is exxclusief bevoe
egd bij eventu ele geschillen
n omtrent deze voorwaardeen, behoudens
wanneer hierop een wettelijke
w
uitzo
ondering van ttoepassing is.
Artikel 144 ‐ Contact
Voor vraggen, productin
nformatie of informatie oveer de website
e zelf, kunt u zich richten tott:

Gerwin JJanssen
T: 06 – 1116 00 826
info@wiickedwork.nll
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