
Privacyverklaring

Klanten Schrijven is een reviewsysteem dat wordt beheerd door Uwilthosting.nl.

Bedrijven die gebruik maken van dit reviewsysteem, hebben hun eigen privacyverklaring en een 
verwerkersovereenkomst met Uwilthosting.nl.

Uwilthosting.nl, gevestigd te Kruiszwin 2305, 1788 LW Julianadorp, is verwerker van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.uwilthosting.nl 
Kruiszwin 2305 
1788 LW Julianadorp 
Telefoon: 0223-645410

Vragen over de gegevensbescherming van Uwilthosting.nl  kunt u mailen naar info@uwilthosting.nl.

Persoonsgegevens die wij namens de verantwoordelijke verwerken zijn:

Naam
Woonplaats
E-mailadres
Reviews 

Gegevens die Uwilthosting.nl ook opslaat zijn: 

IP-adres 
Internetbrowser en apparaattype

Het IP-adres wordt opgeslagen om te voorkomen dat er vanuit 1 adres meerdere reviews achter elkaar geplaatst 
kunnen worden. het opslaan van internetbrowser en apparaattype is uitsluitend om de website te kunnen 
verbeteren. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen. 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn 
dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een 
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders en verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten 
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uwilthosting.nl, dan verwijderen wij 
deze informatie.



Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uwilthosting.nl verwerkt uw persoonsgegevens met het volgende doel:

• Het kunnen plaatsen van reviews van aangesloten bedrijven 

Hoe lang bewaart Uwilthosting.nl uw persoonsgegevens?

De gegevens worden net zo lang bewaard als de schrijver van een review dat wil. Indien de schrijver van een 
review wil dat zijn of haar review wordt verwijderd, dan dient hij of zij dit verzoek te doen bij het bedrijf 
waarvoor het review is geschreven. Indien de verantwoordelijke besluit om geen gebruik meer te maken van het 
reviewsysteem, dan worden alle gegevens na beëindiging vernietigd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uwilthosting.nl deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. 
Alle server-, hosting- en mailactiviteiten van Uwilthosting.nl zijn ondergebracht  in een private suite in Nedzone II
datacenter te Steenbergen. Uwilthosting.nl heeft met alle betrokken bedrijven een verwerkersovereenkomst en 
zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uwilthosting.nl  blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Uwilthosting.nl maakt ter verbetering van zijn websites gebruik van webstatistieken. Deze slaan onder andere IP-
adressen en het gebruik van de browser op. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of, mits dit niet in strijd is met wettelijke 
bepalingen, te verwijderen. U dient dit verzoek in eerste instantie aan het bedrijf waarvoor u een review heeft 
geschreven. Het bedrijf is verplicht om binnen 4 weken na uw verzoek op te reageren. Indien u na deze 4 weken 
geen reactie heeft gekregen, dan dient u het verzoek in bij Uwilthosting.nl.  
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door verantwoordelijke,  en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van 
u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het bedrijf 
waarvoor u uw review heeft geschreven met een cc naar info@uwilthosting.nl. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage is gedaan door u, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We 
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uwilthosting.nl wil u er tevens op wijzen dat 
u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uwilthosting.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact met ons op via info@uwilthosting.nl.

  


