Privacyverklaring
Deze website is samengesteld door de Besloten Vennootschap Woonz B.V. (Woonz). De persoonsgegevens van
bezoekers aan deze site worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Woonz houdt zich hierbij aan de eisen die de
Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website
Woonz.nl en heeft geen betrekking op andere websites waar naar toe een hyperlink vanuit Woonz.nl wordt
aangeboden.
Persoonsgegevens:
Het verstrekken van persoonsgegevens aan Woonz is niet verplicht. Om gebruik te maken van een aantal
diensten van Woonz is het invoeren ervan wel noodzakelijk.
Woonz verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van bezoekers van de website:
- IP-adres
- Bedrijfsgegevens inclusief e-mailadres en telefoonnummer van het opgegeven contactpersoon
- Betaalgegevens waaronder het bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening
- E-mailadressen
- NAW gegevens
Doeleinden van gebruik
1. Het leveren van de diensten van Woonz zoals de verkoop van advertenties en de verkoop van
abonnementen en de verkoop van aanvullende diensten.
2. Het toesturen van een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere
elektronische boodschap;
3. Het meten van de belangstelling voor onze diensten om deze belangstelling (geanonimiseerd) te
verstrekken aan de partners van Woonz;
4. Het gebruikersvriendelijker maken van de website;
5. Om de bezoekers gericht op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en
diensten van Woonz of van zorgvuldig geselecteerde partners indien daarvoor contactgegevens zijn
afgegeven;
6. Woonz kan de persoonsgegevens aan door Woonz zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking
stellen, tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt;
7. Het doen van statistisch en wetenschappelijk onderzoek;
8. Eventueel andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.
Rechten van bezoekers
U kunt altijd inzage vragen in de gegevens die Woonz over u verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen.
Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing
doeleinden. Dit kan via info@woonz.nl.
Indien een bezoeker van een website van Woonz besluit gegevens via Woonz aan een derde te verstrekken, dan
is Woonz niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met de gegevens omgaat.
Gegevens van websitebezoek
Op de websites van Woonz worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest
gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Daarnaast verstrekt
Woonz deze informatie over het klikgedrag geanonimiseerd aan de Abonnees of aan andere derden.
Melding aan CBP
De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den
Haag door Woonz onder meldingsnummer m1528719.

