
PRIVACY BELEID

De voorwaarden van dit privacy beleid zijn van toepassing op deze website: www.timknubben.nl

Wij nemen je gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in ons gegevensbestand. 
Je gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, 
zoals de bijvoorbeeld de nieuwsbrief.

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van interessante 
informatie en/of aanbiedingen. Je gegevens kunnen aan door ons zorgvuldig geselecteerde partijen 
ter beschikking worden gesteld. Jouw gegevens kunnen, samen met hun informatie over je, 
worden geanalyseerd om de aanbiedingen en/of informatie zoveel mogelijk op je interesses af te stemmen.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer voor de 
totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
1. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen 
aan uw behoeften en wensen;
2. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien 
de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
3. als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter 
beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij 
bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
4. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product 
waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen 
kunnen wij een profiel van u opstellen;
5. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
6. wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van 
persoonsgegevens’);
7. om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
8. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de 
(algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van 
de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van 
onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor 
bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Je bent niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij ons een product of dienst afneemt. Je hebt te allen tijde zelf de keuze 
of je jouw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van 
persoonsgegevens noodzakelijk.

Je kunt bij het opgeven van jouw gegevens bezwaar maken tegen beschikbaarheidstelling van je gegevens aan derden. Ook kun je je eigen gegevens opvragen en 
verzoeken ze te corrigeren of te verwijderen. Stuur hiertoe een bericht aan de Tim Knubben, afdeling Privacy Beleid, Bredalaan 93, 5652 JC te Eindhoven.

Op deze website en het privacy beleid is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit privacy beleid zullen bij 
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
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