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Privacyverklaring Websitebron 

Geen verwerker voor derden 

Websitebron biedt geen hostingdiensten aan en is daarmee is geen verwerker van persoonsgegevens 

voor derden. Verwerking van gegevens door of via de websites die Websitebron voor derden maakt 

of onderhoudt, geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van de eigenaren van die websites (de 

klanten van Websitebron). 

Verwerking klantgegevens 

Websitebron gebruikt op de eigen website(s) geen mechanismen voor het volgen of identificeren  

van bezoekers. De enige cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies', die de website 

gebruikersvriendelijker maken. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. 

Gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Websitebron verwerkt gegevens van zijn klanten volgens onderstaand register.  

Verwerkingsregister 

Item Doel Bewaartijd Beheer door 

Persoonsgegevens    

NAW bedrijf klant facturatie 7 jaar (fiscaal) E. de Waal 

NAW contactpersonen 

incl. telefoonnummers, 

emailadressen, etc. 

uitvoeren opdracht 
zolang relatie bestaat 

plus 5 jaar 
E. de Waal 

    

Overige    

usernames en 

passwords van de 

webomgeving van de 

klant 

aanmaken en muteren 

van webomgeving, 

websites, mailboxes, 

etc 

zolang relatie bestaat 

plus 5 jaar 
E. de Waal 

bestanden mbt de 

inhoud van de website 

aanmaken en muteren 

van web-pagina’s 
2 jaar E. de Waal 
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Beveiliging 

De gegevens worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen op beveiligde PC’s, niet in de cloud.  

De beveiliging bestaat uit passwords, virusscanners, up-to-date houden van het gehele systeem, 

automatische dagelijkse back-ups in de cloud op een Nederlandse server, eveneens beveiligd met 

passwords.  

De verbinding met de back-up server is versleuteld, evenals die van de website met de bezoekers. 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Websitebron 

Eric G.J. de Waal 

Händelstraat 55 

3335 WB Zwijndrecht 
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