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Privacyverklaring  
  

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke 
persoonsgegevens OPOLO Webdesign zowel online (via onze 
website) als offline verzamelt en hoe en waarom wij deze 
persoonsgegevens gebruiken. 

 
OPOLO Webdesign (hierna ‘OPOLO’) is een eenmanszaak die 
gevestigd is te Best (Eindhoven) en staat ingeschreven in de KvK 
onder nummer 17184913. 

Contactgegevens van OPOLO:  
 Prinses Irenelaan 27, 5684 GV Best; 
 Telefoon: 040-8420108; 
 E-mail: wesley@opolo.nl; 
 Website: www.opolo.nl.  

 

OPOLO is zich ervan bewust dat persoonsgegevens van onze 
klanten, websitebezoekers, leveranciers en andere wederpartijen 
zorgvuldig behandeld dienen te worden en dat we daar ook 
duidelijk in moeten zijn. OPOLO zorgt ervoor dat de nodige 
organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om de 
veiligheid te waarborgen. Wij doen dit naar beste kunnen waarbij 
het belang van uw privacy en het u goed van dienst te kunnen zijn 
altijd voorop zal staan. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.  

OPOLO verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant van ons 
bent of wilt worden. Of doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of onze website. En/of omdat u deze zelf aan ons 
verstrekt door invulling van het contactformulier op de website, of 
in correspondentie of telefonisch.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken:  

 Voor- en achternaam  
 Geslacht  
 Postadres  
 Telefoonnummer (mobiel en/of privé) 
 E-mailadres  
 Verjaardag 
 Uw inloggegevens. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.  

OPOLO verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens. Onze website heeft 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 jaar is.  

 

 

Met welk doel en op basis waarvan wij persoonsgegevens 
verwerken.  

OPOLO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 Afhandelen overeenkomst: het verlenen van onze diensten 
(voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres en/of 
postadres); 

 Betaalverkeer: het factureren van onze diensten en 
producten (voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres en/of 
postadres); 

 Communicatie: U snel te informeren over wijzigingen van 
onze diensten (telefoonnummer, e-mailadres) en om te 
reageren als u een terugbelverzoek indient via onze website 
(naam, telefoonnummer) of als u op onze website het 
contactformulier invult (voornaam, achternaam, e-mailadres, 
telefoonnummer); 

 Klanttevredenheid: het treffen van maatregelen om de 
dienstverlening te verbeteren en om U een felicitatie te 
sturen op uw verjaardag (e-mailadres, verjaardag); 

 Marketing: het verstrekken van informatie of aanbiedingen 
(achternaam, geslacht, e-mailadres); 

 Belastingaangifte: (voor- en achternaam, geslacht, 
postadres). 

OPOLO verwerkt persoonsgegevens op grond van uw 
toestemming, ter uitvoering van een overeenkomst of vanwege 
de nakoming van een wettelijke verplichting. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming. 

OPOLO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben 
voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen 
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een 
mens (bijvoorbeeld een medewerker van OPOLO) tussen zit.     

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. 

OPOLO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Na afloop van die termijn worden gegevens uitsluitend anoniem 
en (lokaal) beveiligd gearchiveerd. 

Wij verwijderen gegevens op basis van een verzoek of totdat wij 
zelf hiertoe besluiten. Wij kunnen een dergelijk verzoek alleen 
uitvoeren voor gegevens die nog bij ons aanwezig zijn, mogen 
worden verwijderen en waarvoor het doel waarvoor ze zijn 
ontvangen of verwerkt is vervallen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden.  

OPOLO deelt uw persoonsgegevens alleen na uw nadrukkelijke 
toestemming. Met organisaties die uw gegevens verwerken in 
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. OPOLO blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. Verder verstrekt OPOLO, zonder uw toestemming, 
uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting. 
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Externe links. 

Onze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar diverse externe 
websites. Dit betreft projecten die OPOLO heeft gedaan. OPOLO is 
niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van websites die 
niet onder ons beheer vallen. Op onze website staan buttons van 
social media aanbieders, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter. Onze 
privacyverklaring geldt niet voor deze social media kanalen. Het 
gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.  

OPOLO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op 
onze website worden geen cookies of bestanden van derden 
geplaatst. 

 

Gegevens inzien, corrigeren, overdragen of verwijderen.   

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. 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.  

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een 
computerbestand naar u of een andere door u genoemde 
organisatie, te sturen.  

Wilt u gebruik maken van bovengenoemde rechten of heeft u 
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur 
dan een gespecificeerd verzoek naar bovenstaand contactadres. 
OPOLO zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.  

OPOLO 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 er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 
bovenstaand contactadres. 

De technische en organisatorische maatregelen die OPOLO heeft 
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, betreffen onder 
andere:  

 beveiligingssoftware, (virusscanner en firewall); 
 internetverbinding is beveiligd met een SSL-certificaat; 
 de bestanden zijn opgeslagen op lokale computers die 

beveiligd zijn met een sterk wachtwoord; 
 de bestanden worden gesynchroniseerd met een beveiligde 

netwerkserver; 
 de harde schijven van zowel lokale computers als 

netwerkopslag (servers/NAS) zijn voorzien van encryptie; 
 persoonsgegevens mogen alleen digitaal verspreid worden 

met encryptie; 

 de inloggegevens van onze website en server zijn alleen 
toegankelijk voor medewerkers van OPOLO. 

Ook werken wij met de diensten van Google, zoals Google Docs en 
Google Spreadsheets. Google Analytics wordt niet gebruikt voor 
onze website, maar slechts voor enkele tools die wij gebruiken. 
Google heeft zelf een privacyverklaring afgegeven over hoe zij met 
gegevens omgaan. OPOLO heeft Google geen toestemming 
gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken 
voor andere Google-diensten.  

 

Doorgifte naar landen buiten de EER. 

Er vindt geen doorgifte naar landen buiten de Europese 
Economische Ruimte plaats. 

 

Datalekken. 

OPOLO stelt een protocol op over hoe wij moeten omgaan met 
een datalek. Ook zal een datalekregister worden opgesteld waarin 
alle eventuele datalekken zullen worden geregistreerd. In geval 
van een datalek zal OPOLO de betrokkenen zo spoedig mogelijk 
daarvan op de hoogte stellen op een manier die op dat moment 
het meest doeltreffend is. Indien nodig zal een datalek tijdig bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld en zullen wij de 
aanwijzingen die zij opstellen, binnen onze mogelijkheid, 
zorgvuldig opvolgen. 

 

Wijzigingen 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om deze verklaring te wijzigen 
aan de actualiteit en vernieuwde inzichten omtrent 
gegevensbescherming. Wijzigingen worden direct bekendgemaakt 
op onze website. De laatste aanpassing was in juli 2018. 

 


