
GastvrijWiFi Privacyverklaring 

Wij respecteren de privacy van gebruikers van gastvrijWiFi en zorgen er voor dat de 
persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden verwerkt op 
een manier die in overeenstemming is met de eisen van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. 

Wat doen wij met uw gegevens 
 

 Als u zich aanmeld of een offerte opvraagt, hebben we uw naam, e-mailadres, 
afleveradres en betaalgegevens nodig om uw aanvraag te verwerken. 

 Reclamedoeleinden: Wij maken hierbij slechts gebruik van 
e-mailreclame/nieuwsbrief, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u ons 
hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd. 

 

Verzameling van data 
 

Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website 
verzameld logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de 
server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn 
toegankelijk voor de politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland. 
 
Cookies & sessies voor dataverzameling 
 

Deze website maakt gebruik van cookies om identificeerbaar gegevens op een systeem te 
bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de 
taalinstellingen van een browser. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een 
cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft. Het is mogelijk uw browser 
zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt. De volgende cookies 
worden gebruikt op onze website: www.gastvrijwifi.nl. 

Beveiligde informatie 

Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel 
voor uw aanvraag als voor de klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem 
SSL (Secure Socket Layer).  

Informatie derden 

Ondanks we geen informatie aan derden verkopen, geven wij wel informatie door aan 
andere partijen om een betere service te kunnen verlenen. De volgende derde partijen 
hebben toegang tot een deel van onze data: 

Google Analytics: Google analytics is onze primaire webstatistieken software 
 
  



Inzage en correctie van gegevens 

U kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen, laten verwijderen of te laten 
verwijderen.  

Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen 
op deze website worden gepubliceerd. 

 


