
Privacy verklaring De Huiswerkfabriek BV - www.dehuiswerkfabriek.nl

De Huiswerkfabriek BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere 
en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen 
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Huiswerkfabriek BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 
en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type per-

soonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
•  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waar-

voor ze worden verwerkt;
•  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
•  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens 

gewaarborgd is;
•  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgege-

vens voor ons verwerken;
•  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen, correctie of verwijdering van uw bij ons 

verwerkte persoonsgegevens en deze respecteren.

U kunt gegevens op verschillende wijzen met ons delen, waaronder:
• Via onze website / gekoppelde systemen:
• Dropmonkey kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u (door middel van bezoek, contactformulier of registratie) 

gebruik maakt van de diensten die worden geboden en gegevens achterlaat (uw IP adres en bezoekgedrag). Deze gegevens 
kunnen worden gedeeld met Google Analytics.

• Op onze website maken wij gebruik van: Functionele Cookies, Analytische Cookies en Marketing Cookies. Wij gebruiken deze 
informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen, de werking van de 
website te verbeteren.

• De meeste browsers (Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U 
kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter 
mogelijk dat sommige functies in onze website dan niet correct functioneren.

• Via e-mail
• Via nieuwsbrief; u kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze producten. Dit 

kunt u op ieder moment opzeggen. Uw e-mail adres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees wanner u aange-
geven heeft deze te willen ontvangen.

• Via telefonisch contact
• Via het contact-formulier op de website
• Via beurzen of evenementen

Algemeen gesproken verwerken wij uw gegevens ten behoeve van:
• Administratieve doeleinden
• Communicatie over onze producten
We gebruiken Google Analytics om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze website en uw ervaring met 
deze site te optimaliseren. Google Analytics is een Web host dienst die ons helpt onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld 
door te analyseren hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, 
etc.) en dit stelt ons in staat om onze site te optimaliseren en onderhouden met behulp van feedback van gebruikers. Google 
Analytics gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun 
apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de schermgroot-
te van het apparaat, het apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de taal die 
is gebruikt om onze website weer te geven). Google Analytics slaat deze informatie op in een anoniem gebruikersprofiel. Noch 
Dropmonkey noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan 
verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacy beleid van Google Analytics.
U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw sitegebruik en het gebruik van 
tracking cookies door Google Analytics door ons een schriftelijk bericht te sturen.
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Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele 
wettelijke bewaartermijnen.

Deze gegevens betreffen dan algemene gegevens om communicatie met u in stand te houden (NAW, telefoonnummer, geslacht, 
e-mail) en de noodzakelijke gegevens (eventueel van het bedrijf waarvoor u werkt) om de opdracht of communicatie-vraag te 
kunnen beantwoorden. Dit doen wij op basis van een inschrijving of een aantoonbaar verzoek van uw kant, of op basis van onze 
eigen commerciële belangen. Wij bewaren uw gegevens minstens zo lang als wettelijk vereist en omdat onze relaties aangeven te 
waarderen dat wij hun gegevens bewaren, tot het eerste verwijderverzoek. 
Als De Huiswerkfabriek BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van 
ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgege-
vens onder aan dit document.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen 
onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens De Huiswerkfabriek BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding 

daarvan. Met derde partijen (Verwerkers) hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Ook daarin is een geheimhou-
ding plicht opgenomen.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Zo passen wij https: toe bij onze website en webapplicatie(s)
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveilig-
de gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Cookies

Statistieken  
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te 
verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga www.dehuiswerkfabriek.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 

anonieme statistische gegevens te genereren 
over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar HTTP Cookie

_gat www.dehuiswerkfabriek.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoek-
snelheid te vertragen

Session HTTP Cookie

_gid www.dehuiswerkfabriek.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 
anonieme statistische gegevens te genereren 
over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Session HTTP Cookie

CookieConsent www.dehuiswerkfabriek.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op 
voor het huidige domein

1 jaar HTTP Cookie

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics 

te verzenden over het apparaat en het gedrag 
van de bezoeker. Traceert de bezoeker op 
verschillende apparaten en marketingkanalen.

Session Pixel Tracker
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Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties 
weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor 
uitgevers en externe adverteerders.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum en kijk regel-
matig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u 
bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren 
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een 
door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te 
nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contact gegevens:
De Huiswerkfabriek BV – Zeist
KvK 74112775
The Netherlands
info@dehuiswerkfabriek.nl

                     

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_hjIncludedInSample www.dehuiswerkfabriek.nl Deze sessiecookie is ingesteld om www.de-

huiswerkfabriek.nl te laten weten of die bezoe-
ker is opgenomen in de steekproef die wordt 
gebruikt om Heatmaps, trechters, opnames, 
etc. te genereren.

Session HTTP Cookie

ads/user-lists/# google.com Gebruikt door Google DoubleClick Session Pixel Tracker
IDE doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om de 

acties van de websitegebruiker te registreren 
en te rapporteren na het bekijken of klikken op 
een van de advertenties van de adverteerder 
met het doel de effectiviteit van een adverten-
tie te meten en om gerichte advertenties aan 
de gebruiker te presenteren.

1 jaar HTTP Cookie

r/collect doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om ge-
gevens te verzamelen om de efficiëntie van 
bekeken of aangeklikte advertenties te meten

Session Pixel Tracker

test_cookie doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om te 
controleren of de browser van de gebruiker 
cookies ondersteunt.

Session HTTP Cookie
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