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PRIVACY- en COOKIEVERKLARING
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten 
met 

ZandBij
Blokstallen 2 b
4611 WB Bergen op Zoom

Inschrijfnummer K.v.K.: 62770713 - Breda

ZandBij respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe ZandBij dit precies doet, en welke per-
soonsgegevens er van u verzameld worden en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Indien u wenst, kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website www.zandbij.nl.
Hier worden uw naam, telefoonnummer en e-mail gevraagd.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ZandBij in bepaalde gevallen uw persoonsgege-
vens opslaat. ZandBij gebruikt uw persoonsgegevens voor:
- de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
- relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hier om verzoekt.

Uw gegevens worden bewaard tot u ZandBij verzoekt deze te verwijderen of totdat ZandBij haar bedrijf 
beëindigt.

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Voor bovengenoemde doeleinden zal ZandBij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 
-  bedrijfsgegevens;
- e-mailadres;
- (mobiel) telefoonnummer;
- IP-adres;
- Locatiegegevens;
- Gegevens over uw activiteiten op onze website;
- Internetbrowser en apparaat type.
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BEWAARTERMIJNEN
ZandBij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookie-
verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN
ZandBij gaat uiterst vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Verder zal ZandBij de door u verstrekte 
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft 
verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of ZandBij dit op basis van 
de wet of de overeenkomst mag of moet doen.

COOKIES
ZandBij gebruikt cookies om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbe-
standjes die tijdens een bezoek aan een website worden geplaatst en uitgelezen. Via deze tekstbestanden 
worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Door het gebruik van cookies 
kunt u bij een later bezoek aan onze website worden herkend. Cookies maken het bezoek aan de website 
ZandBij daarmee gebruiksvriendelijker. 

ZandBij kan cookies gebruiken voor de volgende doeleinden: 

TECHNISCH NOODZAKELIJKE COOKIES
Bepaalde Cookies zijn noodzakelijk om onze website minimaal operationeel te maken, bijvoorbeeld om je 
opgegeven instellingen of voorkeuren te onthouden.

FUNCTIONELE COOKIES
Deze Cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website en zorgen ervoor 
dat wij onze website kunnen optimaliseren.

ANALYTISCHE COOKIES
ZandBij maakt gebruik van Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebrui-
ken.

TRACKING COOKIES
Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om daarmee een profiel op te 
bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, e-mailadres en derge-
lijke zoals bij ons bekend. U blijft als gebruiker dus nog steeds anoniem. Dit profiel dient alleen om adver-
tenties af te stemmen, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u als gebruiker zijn.
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HOE KUN JE HET GEBRUIK VAN COOKIES ACCEPTEREN OF UITSCHAKELEN?
Door cookies te accepteren, kunt u optimaal gebruikmaken van onze website. Bij uw eerste bezoek aan 
onze website kunt u aangeven of u de cookies wilt accepteren of uitschakelen. Via de browserinstellin-
gen van je browser kun je reeds geplaatste cookies verwijderen. Ook kun je hier het plaatsen van nieuwe 
cookies weigeren. De manier waarop je dit dient te doen verschilt per browser. Wanneer het nodig is kan 
je de helpfunctie van je browser raadplegen. Het uitschakelen van cookies kan gevolgen hebben voor uw 
gebruiksmogelijkheden of ervaring van onze website. 

BEVEILIGEN
De website ZandBij maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat analytische ge-
gevens niet in de verkeerde handen vallen. Hierbij hanteren wij nooit persoonsgegevens.

U HEEFT DE VOLGENDE RECHTEN:
- uitleg en inzage krijgen over welke persoonsgegevens ZandBij heeft en wat daarmee gedaan wordt;
- het laten corrigeren van fouten;
- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
- intrekken van toestemming;
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
- overdraagbaarheid van gegevens.
- Heeft u een klacht, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
ZandBij behoudt zich van het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen 
zullen op www.zandbij.nl worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen 
zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 oktober 2018.


