
  
 

 

  
 
PRIVACYVERKLARING 
 
AN-NET verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat 

er gebeurt met jouw gegevens. 

 

Contactgegevens 

AN-NET, FHG van Itersonlaan 48, 3233 EL Oostvoorne ZH | www.an-net.nl 

Eigenaar Annet Dries-Heetman te bereiken via info@an-net.nl. Deze verklaring is van toepassing op de website  

www.an-net.nl en alle subdomeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

AN-NET verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat je deze 

gegevens vrijwillig aan haar hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik 

verwerk: 

 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bedrijfsnaam 

- Btw-nummer 

- Bankrekeningnummer 

- Inloggegevens 

- Persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt in een reactie op een blogartikel, via het contactformulier of een 

ander formulier.  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk 

Mijn website en diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger 

zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of 

een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van 

hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een 

minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met mij op via info@an-net.nl. Dan verwijder ik de informatie 

direct. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

- Afhandeling van jouw betaling 

- Verzending van nieuwsbrief en/of mailing 

- Jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren 

- Levering van diensten  

- Uitvoering van de overeengekomen dienstverlening 

 

Ik verwerk jouw persoonsgegevens ook als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb 

voor mijn belastingaangifte.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door Just Host gehost in de Europese Unie. Echter, als een 

onderaannemer van Just Host buiten de Europese Unie is gevestigd, nemen we als verantwoordelijke voor de 

verwerking van persoonsgegevens alle nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens van onze klanten 

te garanderen. Justhost verzamelt gegevens als derde partij. Mocht u daar informatie over willen dan kunt u een 

kopie opvragen van de verwerkingsovereenkomst. Als je de bestemming van je gegevens wilt achterhalen, neem 

dan contact met ons op via e-mail: info@an-net.nl. 
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Bestemming van de verzamelde gegevens 

De verzamelde gegevens worden niet langer gebruikt en opgeslagen dan noodzakelijk is voor de uitvoering van 

de overeenkomst. Deze worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dat essentieel is voor de uitvoering van de 

overeenkomst tussen ons en onze klanten (bijvoorbeeld levering van producten per post). 

 

Bewaartermijn 

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

  

Inzage, correctie en recht van verzet 

Je hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp). Neem hiervoor 

contact op met AN-NET via info@an-net.nl. 

  

Daarnaast heb je de mogelijkheid om te bepalen wat er met je persoonsgegevens gebeurt na je overlijden. Voor 

meer informatie over het onderwerp, kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Tot slot 

heb je het recht je persoonsgegevens over te dragen. Dit recht is van toepassing op dezelfde manier als het recht 

op toegang en rectificatie. 

  

Wachtwoord 

Elke gebruikersnaam en elk wachtwoord is uniek en staat exclusief ter beschikking aan de persoon die ze 

creëert. Om beveiliging van de gegevens te garanderen is het belangrijk om de volgende elementaire 

voorzorgsmaatregelen te nemen: 

 

- we bevelen aan dat je wachtwoord meer dan 12 tekens bevat en ten minste gebruik maakt van 1 of meer 

hoofdletters, cijfers, leestekens en/of speciale karakters; 

- het wachtwoord mag niet worden gekoppeld aan een deel van je leven; 

- elk account moet een eigen wachtwoord hebben. 

 

Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website 

worden gepubliceerd. 
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