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Wij willen je een kort overzicht geven van welke informatie wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Wij doen dit zodat je 
inzicht krijgt in ons volledige privacyverklaring en cookie beleid.  

Samenvatting. 
Deze samenvatting is bedoeld om je de belangrijkste punten op een duidelijke en eenvoudige manier uit te leggen. Wij 
raden je aan het volledige beleid te lezen voor de details. Wij verzamelen informatie wanneer je onze websites bezoekt, 
denk hierbij aan het type besturingssysteem en netwerk dat je gebruikt, evenals de pagina’s die bezoekt. We gebruiken 
de informatie om onze diensten te leveren, onze diensten te verbeteren en ze aan te passen om de bezoeker beter van 
dienst te zijn. Wij zullen je informatie niet aan andere organisaties verstrekken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of 
als onderdeel van onze website en dienstverlening. 
Klanten - Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van onze klanten die onze diensten gebruiken. Wij gebruiken deze 
gegevens o.a. voor het gebruiken van onze diensten, wanneer je een vraag stelt of wanneer je op een andere manier met 
ons contact neemt.  

We adviseren je om van tijd tot tijd onze volledige privacy beleid te lezen en te begrijpen, we hebben het recht deze 
privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt via privacy@hostik.online. 

Privacyverklaring 

De diensten die Hostik aan biedt vereisen dat je bepaalde persoonsgegevens versterkt of indient om deze te kunnen 
gebruiken. We zullen je alles uitleggen over de gegevens die wij verwerken. 

Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens. 
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer je onze site bezoekt, gebruik wilt maken van onze diensten en wanneer je 
informatie verstrekt of vragen stelt via onze contactwegen, denk hierbij aan contact via chat, mail of telefonisch. 

Welke gegevens verzamelen we en waarom. 
Wij gebruiken jouw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, KvK-gegevens, btw-nummer en IBAN-gegevens 
om onze diensten voor jou uit te voeren, je factuur en andere voor de overeenkomst noodzakelijke documenten toe te 
sturen. Bij het gebruiken van onze chat kunnen wij jouw gebruikte apparaat, browser, OS en IP-adres inzien. Wij gebruiken 
dit om je bij een volgend bezoek beter van dienst te zijn. 

Daarnaast mag je erop vertrouwen dat wij alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid van jouw persoonlijke 
gegevens te waarborgen. 

Duur 
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Als je een 
overeenkomst met ons hebt, worden de gegevens tot een jaar na afloop van de overeenkomst bewaard, tenzij er een 
extra wettelijke bewaarplicht is. Ter bescherming van onze belangen kan het nodig zijn dat wij jouw gegevens langer 
bewaren in verband met procedures, klachten en/of geschillen. 

Cookiebeleid 
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. Ook via derden die door ons 
zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij je over het gebruik van 
cookies op onze website. 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op jouw 
computer of ander apparaat wordt opgeslagen. Hiermee kunnen gegevens worden verwerkt om o.a. in te zien of de 
website goed werkt, op welke plekken je klikt en intern op onze website surft. Deze cookies worden automatisch 
ingesteld wanneer je de website gebruikt. Je kunt deze cookies te allen tijde verwijderen. Raadpleeg de handleiding van 
jouw browser voor instructies. 

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld.  

We maken gebruik van zowel functionele cookies als analytische cookies. Door het plaatsen van functionele cookies 
zorgen wij ervoor dat je onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw 
dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in jouw 
winkelwagen bewaard blijven tot dat je heeft afgerekend. Wij gebruiken analytische cookies om de website-ervaring 
voor onze gebruikers te optimaliseren. Wij krijgen door middel van deze cookies inzicht in het gebruik van onze 
website. We gebruiken het programma Plerdy om deze inzichten in te zien. Lees hoe Plerdy de verwerking van 
persoonsgegevens naleeft via   https://www.plerdy.com/gdpr-plerdy/. 

https://www.plerdy.com/gdpr-plerdy/
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Livechat en chatbot 
Wij gebruiken Continually chat cookies. Dankzij deze cookies kunt je met ons communiceren en 
eerstelijnsondersteuning ontvangen als gebruiker van onze website. 

Jouw rechten  

Je hebt het recht om te weten waarom jouw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt, hoe lang deze worden 
bewaard, te verwijderen et cetera. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Wij komen hieraan 
tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn. 

Om deze recht uit te oefenen, kunt je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan. Heb je 
een klacht over hoe we met jouw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van je. 

Contactinformatie 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons privacyverklaring of cookie beleid, kun je contact met ons 
opnemen via de volgende contactinformatie: 

Hostik 
Keurenplein 49 Unit A1491 
1069CD Amsterdam 
Nederland 
 
Website: https://hostik.online 
E-mail: privacy@hostik.online 
 

 

https://hostik.online/

