
Privacy verklaring Digi Surfer B.V. 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Digi Surfer 

B.V.. We geven concreet het doel aan waarvoor de gegevens worden verwerkt en de huidige 

middelen waarmee we werken om dit te bereiken. Onze contactgegevens zijn de volgende: 

 

Digi Surfer B.V. gelegen aan de H.J.E. Wenckebachweg 75 1096 AL te Amsterdam; KvK 75412438. 

Telefoon: 06 21 62 64 13; Email: info@digisurfer.nl; Website: www.digisurfer.nl  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken persoonsgegevens, enkel en alleen omdat deze nodig zijn om onze producten en 

diensten goed werkzaam aan te kunnen bieden. Wij verwerken persoonsgegevens die je aan ons 

verstrekt, zoals voor- en achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, 

financiële gegevens en alle overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt. 

 

Waarom verwerken wij je gegevens? 

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van toestemming, omdat wij deze informatie 

benodigen voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst of omdat hiervoor een gerechtvaardigd 

belang van toepassing is. Ben je jonger dan 16 jaar, dan dien je je wettelijke vertegenwoordiger 

toestemming te laten geven. Je kunt toestemming op elk moment intrekken.  

 

Gegevens delen met derden 

Digi Surfer kan en mag je persoonsgegevens met derden delen om te voldoen aan wettelijke 

verplichtingen of om de verwerking ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst te kunne 

uitvoeren. Er worden verwerkersovereenkomsten afgesloten tussen Digi Surfer en derden om te 

waarborgen dat de privacyregelgeving wordt nageleefd.  

 

Bewaartermijn van gegevens 

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen voor noodzakelijke verwerkingsdoeleinden en om te kunne 

voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen. 

 

Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens 

Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Je kunt je 

toestemming voor de verwerking intrekken, en je kunt het recht op gegevensoverdraagbaarheid 

uitoefenen: Wij sturen dan op je verzoek je persoonsgegevens in digitaal toe. Wil je hier gebruik van 

maken, stuur dan een mail of een brief naar Digi Surfer B.V.. Binnen vier weken zullen wij schriftelijk 

via e- mail of brief reageren op uw verzoek. Het is niet noodzakelijk dat wij in alle gevallen aan je 

verzoek voldoen of je mogelijke bezwaar moeten honoreren. Bijvoorbeeld als de verwerking van 

persoonsgegevens noodzakelijk is voor een wettelijke verplichting of omdat wij uw gegevens nog 

nodig hebben je overeenkomst uit te voeren. 

 

Beveiliging 

Digi Surfer neemt passende maatregelen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste 

openbaarmakingen en wijzigingen tegen te gaan.  
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Persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website(s) 

Als je onze website(s) gebruikt, verwerken wij deze informatie, zoals de bezochte pagina’s, de 

advertenties en waar je op geklikt hebt. We hebben het recht en de mogelijkheid om de verstrekte 

persoonsgegevens te vergaren en te verwerken samen met andere gegevens via externe (en 

openbare) bronnen. We verwerken persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

• Het aanbieden van onze Services, gerichte aanbiedingen, advertenties en het al dan niet door 

derden afhandelen van je betalingen 

• Het mogelijk te maken om informatie met ons uit te wisselen zodat we je over de uitvoering en 

wijziging van onze Services en aanbiedingen kunnen informeren  

• Het uitvoeren van de overeenkomst, het mogelijk uitwisselen van gegevens met derden ter 

uitvoering van overeenkomst 

• Het analyseren, verbeteren, beveiligen en onderhouden van onze website(s) en onderliggende of 

samenwerkende systemen waarmee we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen 

 

Cookies 

Zoals elke organisatie, maken wij ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die worden 

geplaatst in de browser op je computer, smartphone, tablet of elke andere gegevensdrager. Cookies 

kunnen je hardware, software of bestanden niet beschadigen. Cookies worden verzameld voor het 

optimaliseren en het zorg dragen voor een zo goed mogelijk functionerende website waarbij je 

voorkeurinstellingen worden bewaard en kunnen mogelijk persoonsgegevens bevatten. Wij vragen 

bij bezoek aan onze website om je toestemming. Cookies worden door Digi Surfer of door derden 

verzameld. Je kunt je gemakkelijk afmelden door je browserinstellingen aan te passen.  

 

Verschillende soorten cookies 

We maken gebruik van sessiecookies die automatisch verwijderd worden wanneer je de browser 

afsluit. Verder bewaren we informatie van permanente cookies maximaal 5 jaar na verzameling. 

Belangrijk te melden is dat we altijd gebruik maken van functionele cookies; dit zijn noodzakelijke 

cookies omdat zonder deze cookies de website niet of niet goed kan functioneren. Wij gebruiken 

alleen analytische en tracking cookies als je daarvoor toestemming geeft. Hiervoor tonen de een 

cookiemelding op onze website(s). Analytische cookies geven inzicht over het gebruik van onze 

website die door Google Analytics verzameld worden zoals de bezochte websites, doorstuur- of exit 

pagina’s, platform, datum- en tijdnotatie van opening van verzonden en ontvangen e-mails aan Digi 

Surfer. Tracking cookies kunnen worden gebruikt zodat wij je herkennen op andere websites, ook wel 

bekend als “retargetting cookies”. Wij werken met Google Adwords waardoor wij je op alle websites 

advertenties op maat kunnen serveren.  


