PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Via de website www.terdis-webhosting.nl van Terdis V.O.F. h.o.d.n. Terdis-Webhosting
worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. TerdisWebhosting respecteert privacy en behandelt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en
vertrouwelijk. De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij
uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je
aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS
Bij het gebruik van onze website en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van jouw
bestelling om enkele persoonsgegevens evenals bij het plaatsen van een review. Verder
biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier,
ticket of live chat waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag
te behandelen. Tot slot kun je jezelf inschrijven voor een nieuwsbrief.

BEWAARTERMIJNEN
Alle opgegeven gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan jou
te leveren en/of je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

NIEUWSBRIEF
Wij kunnen per e-mail contact met je opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij
iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

BEVEILIGING
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens tegen te
gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Terdis-Webhosting verstrekt jouw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van
een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van
een product of dienst. Voor de registratie van domeinnamen worden jouw
persoonsgegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars
(tussenpartijen) welke Terdis-Webhosting als leverancier gebruikt. Deze partijen en

Terdis-Webhosting kunnen voor gTLD domeinnamen* reservekopieën (back-ups) van
jouw domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij. Tevens
worden je domeinnaamgegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS-server van de
uitgevende instantie. *met gTLD worden domeinnamen van het type generic, genericrestricted of sponsored bedoeld, zoals aangegeven bij IANA.

VERPLICHTE DOMEINNAAMGEGEVENS
Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar Terdis-Webhosting jou om vraagt
verplicht voor de levering van domeinnamen.

AANPASSEN VAN JOUW GEGEVENS
Je kunt jouw klantgegevens inzien en aanpassen via de klantenportal van TerdisWebhosting. Eenmaal ingelogd ga je naar 'Account'. Hier vind je jouw contactgegevens
en kun je deze wijzigen. Indien de naam van de domeinnaamhouder wijzigt, is een
overdracht nodig. Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens Indien
je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze
gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Neem hiervoor contact met ons op via de klantenportal van Terdis-Webhosting. Eenmaal
ingelogd ga je naar 'Support' > ‘Support ticket aanmaken’. Vervolgens volg je de
stappen. Indien je geen kant (meer) bent bij Terdis-Webhosting, kun je het verzoek
richten aan administratie@terdis-webhosting.nl.

COOKIES
Terdis-Webhosting kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en
analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte webpagina’s,
bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Deze
gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein
tekstbestand dat onze webserver op jouw harde schijf plaatst. Cookies stellen TerdisWebhosting in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te
verlenen tot de website van Terdis-Webhosting, alsmede om terugkerende bezoekers
beter van dienst te kunnen zijn. In jouw browserinstellingen kun je de mogelijkheid om
cookies te ontvangen uitschakelen.
Wij hebben geen controle over wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met
de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies
omgaan, bekijkt u de privacy verklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van
deze partijen.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te
maken.
Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Terdis-Webhosting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen
op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van
persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS
Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je
deze stellen door contact op te nemen met Terdis-Webhosting via:
Rapenpad 5
1741 BE Schagen
E-mail: info@terdis-webhosting.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 10 april 2017.

