Privacy verklaring Woonsnel.nl VOF
Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd door Woonsnel.nl VOF, hierna te
noemen woonsnel.nl. Woonsnel.nl houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens hieraan stelt.
Doel
Woonsnel.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres, IP-adres,
NAW-gegevens, geslacht, leeftijd, uw telefoonnummer en bankrekeningnummer voor de volgende
doeleinden:






Het leveren van onze diensten (e-mailnotificatie, andere notificaties, het in
contact brengen van de verhuurder en huurder);
Het meten van het gebruik van de website/statistieken en om onze websites
gebruikersvriendelijker te maken;
Om u interessante aanbiedingen te kunnen doen van producten en diensten van
woonsnel.nl, alsmede voor overige direct marketingdoeleinden, indien u vaste
klant bent en/of voor dat doeleinde uw contactgegevens aan ons gegeven heeft;
Voor andere doeleinden, enkel indien deze specifiek omschreven zijn bij het
verzamelen van uw gegevens.

We verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan derden.
Beveiliging gegevens
Woonsnel.nl heeft haar website beveiligd middels diverse technische toepassingen waaronder een
SSL certificaat. Hiernaast nemen woonsnel.nl en haar web host nemen voortdurend passende
technische en organisatorische maatregelen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen,
alsmede om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking
van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Uw gegevens wijzigen
U kunt uw persoonsgegevens als u ingelogd bent bekijken of wijzigen via mijn gegevens.
Uw rechten
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij verzamelen en ons verzoeken die
gegevens te laten corrigeren of te verwijderen. U kunt ten alle tijden bezwaar maken tegen het
gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kunt u een e-mail sturen aan
info@woonsnel.nl
Woonsnel.nl behoudt het recht om naar uw identificatie te vragen, alvorens aan het verzoek tot
inzage te voldoen.
Indien u als bezoeker van de website van woonsnel.nl besluit uw gegevens via het woonsnel.nl
platform aan een derde te verstrekken, dan is woonsnel.nl op generlei wijze verantwoordelijk voor
de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen
persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven
doeleinden.
Bezoekersinformatie
Op de website van woonsnel.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder
meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website
te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten
behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden
(zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere
opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel
indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare
feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of
noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om
de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren.
College Bescherming Persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens (persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres, IPadres, NAW-gegevens, geslacht, leeftijd, alsmede uw telefoonnummer en bankrekeningnummer) is
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door woonsnel.nl.
Gebruik van cookies
Woonsnel.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een
cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze
cookies worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en het stelt
woonsnel.nl in staat om bezoekers een gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden.
U kunt ten alle tijden de cookies te weigeren. Dit kunt u doen door de webbrowser instelling aan te
passen.
Wijzigingen
Woonsnel.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze
Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd en
zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht.
Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:
Woonsnel.nl VOF
Minstraat 54bis
3582CD Utrecht
Nederland

