
PRIVACYVERKLARING 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Bubblywork verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van de diensten en/of 

omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bubblywork verstrekt. 

Dat kunnen de volgende persoonsgegevens zijn: 

– Je voor- en achternaam 

– Je e-mailadres 

– Je IP-adres 

WAAROM BUBBLYWORK GEGEVENS NODIG HEEFT 

Bubblywork verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als 

je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om 

contact met je op te nemen. Daarnaast kan Bubblywork jouw persoonsgegevens gebruiken in het 

geval van een overeenkomst van een uit te voeren opdracht. 

HOE LANG BUBBLYWORK GEGEVENS BEWAART 

Bubblywork bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar 

bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 

Bubblywork verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering 

van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

BEZOEKERSANALYSE WEBSITE 

Visitor Analytics is een eenvoudige website-analyseservice van Wix.com die het verkeer en de 

algemene gegevens van bezoekers van de websites van klanten meet. Door deze statistieken te 

verzamelen, kan een website de ervaring van hun bezoekers verbeteren (bijvoorbeeld welke pagina's 

ze bezoeken en wanneer, waar ze zich ongeveer bevinden, waar komt een gebruiker het eerst aan 

land of komen ze uit een specifieke verwijzing). 

Kortom, als website-eigenaar die gebruikmaakt van Visitor Analytics, gebruik ik cookies om gegevens 

te verzamelen over het apparaattype en de schermgrootte van bezoekers, geschatte locatie, 

browser, besturingssysteem, IP's, paginabezoeken, weigeringspercentage, conversies en populaire 

inhoud op de website. Al deze gegevens worden gepseudonimiseerd en Visitor Analytics zal de 

verzamelde gegevens nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of te matchen met 

aanvullende informatie over een individuele gebruiker. Elke bezoeker heeft controle over de 

plaatsing van cookies. 

COOKIES  

U kunt cookies naar wens beheren en / of verwijderen door uw browserinstellingen op elk apparaat 

te controleren - voor meer informatie, zie aboutcookies.org. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van 

Visitor Analytics, Cookie-informatie en Opt-Out / Niet volgen voor meer informatie. 

 

https://www.visitor-analytics.io/wix-terms-of-use
https://www.visitor-analytics.io/wix-cookie-information
https://www.visitor-analytics.io/wix-opt-out-do-not-track


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar corinne@bubblywork.nl   

mailto:corinne@bubblywork.nl

