Privacy Statement WireITup
Deze Privacy Statement beschrijft de wijze waarop WireITup omgaat met het
verzamelen, opslaan, gebruiken en beschermen van uw persoonsgegevens. U accepteert
de voorwaarden in de Privacy Statement wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of
services aangeboden op onze website of op enigerlei andere wijze. WireITup behoudt zich
het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Eventuele
wijzigingen worden op de website gepubliceerd. De wijzigingen zijn van kracht op het
tijdstip van publicatie. Indien de wijziging van de Privacy Statement een of meer
substantiële veranderingen met zich meebrengen wordt hiervan 30 dagen voor de
wijziging op de website melding gemaakt.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke
personen. Als u een dienst van WireITup afneemt stelt u bepaalde persoonlijke gegevens
aan ons beschikbaar. WireITup is krachtens Paragraaf 8 van het Vrijstellingsbesluit Wet
Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vrijgesteld van de meldingsplicht bij het College
Bescherming Persoonsgegevens. Wel is WireITup verwerker in de zin van artikel 1 WBP
en heeft derhalve een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de door u aan WireITup
verstrekte gegevens. WireITup gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
het leveren van diensten via netwerken, het tot stand brengen van een aansluiting, het
opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota,
notanavraag, het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, het onderhoud en
beheer van het netwerk, risicobeperking, servicegerichte activiteiten, klantbenadering en
het verzenden van mondelinge, schriftelijke en elektronische boodschappen.
De persoonsgegevens worden uitsluitend in het kader van een goede bedrijfsvoering
gebruikt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Zonder beschikbaarheid
over uw gegevens kan WireITup haar diensten niet leveren. Voor een optimalisering van
onze bedrijfsvoering kan WireITup aan derden toegang geven tot uw persoonsgegevens,
bijvoorbeeld een bezorgdienst die WireITup inzet bij het uitvoeren van uw bestelling. In
deze gevallen is toestemming voor het gebruik van dergelijke gegevens beperkt tot het
omschreven doel.
Wettelijke plicht
WireITup betracht de uiterste zorg bij het beschermen van uw gegevens. Wij zullen
uitsluitend uw gegevens vrijgeven indien wij daartoe wettelijk worden verplicht, of in
geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van u
daarmee niet disproportioneel wordt geschaad.
Web
Als u over het internet surft stelt u beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde
gegevens over u te verzamelen, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres en de internetbrowser die
u gebruikt. WireITup houdt geen identificeerbare persoonlijke informatie bij over uw
surfgedrag op het web. Wel gebruiken we deze informatie in anonieme en geaggregeerde
vorm om te kunnen inventariseren en analyseren hoe en in welke mate de verschillende
diensten optimaal kunnen worden gebruikt om u een meer op maat gesneden online
service te kunnen bieden.
WireITup legt geen informatie vast die u ter beschikking stelt aan websites die niet door
WireITup worden beheerd. Deze Privacy Statement is niet van toepassing op dergelijke
websites. Voor het bezoeken van deze sites bent u aangewezen op het privacybeleid van
de desbetreffende website.
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E-mail
WireITup neemt geen kennis van de inhoud van uw e-mailberichten. WireITup neemt
evenmin kennis van de inhoud van eventuele chatberichten. Het is medewerkers van
WireITup, die belast zijn met het onderhoud van de servers, niet toegestaan e-mail- en
chatberichten te lezen.
Forum/Chat
Publieke fora en chatrooms zijn per definitie niet privé. Een ieder kan vastleggen wat u
post en dit doorsturen naar derden. Post hier alleen informatie wanneer u zeker weet dat
u dit publiekelijk wil delen.
Phishing e-mails
Het kan voorkomen dat u een e-mail ontvangt waarin gevraagd wordt gebruikersnamen
en/of wachtwoorden te verstrekken. Wij benadrukken dat deze e-mails niet afkomstig
zijn van WireITup, maar van derde partijen met veelal illegale intenties. WireITup zal
nooit per e-mail vragen naar inlognamen of wachtwoorden.
Cookies
Cookies zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden
op de harde schijf van uw computer. Het doel van deze cookies is ervoor te zorgen dat u
sneller en makkelijker kunt surfen op het web. De server van de website herkent u de
volgende keer dat u inlogt op de site en u hoeft dan dus niet steeds opnieuw weer uw
gegevens in te voeren. Bij het surfen op internet kunt u uw browser zo instellen dat
cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden
verzonden. Als alternatief kunt u af en toe opgeslagen cookies op uw computer wissen.
Technische maatregelen
WireITup neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen
ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van het netwerk en persoonsgegevens,
daarbij rekening houdende met de stand van de techniek en de kosten van
implementatie van deze maatregelen.
Marketing
WireITup verkoopt of verhuurt onder geen beding uw persoonsgegevens of andere
informatie als bedoeld in deze Privacy Statement voor marketingdoeleinden aan derden.
Persoonsgegevens of andere informatie wordt uitsluitend met derden gedeeld zoals
omschreven in deze Privacy Statement.
Contact/Wijziging Persoonsgegevens
Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de door u
opgegeven gegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid of uw persoonsgegevens
wilt wijzigen of opvragen, dan kunt u op werkdagen tijdens kantooruren (8:30-17:30)
mailen naar info@wireitup.nl of contact opnemen met een medewerker van WireITup via
+31 (0)75-6407455.

Pagina 2 van 2

PRIVACY STATEMENT WIREITUP VERSIE 1

