
PRIVACYVERKLARING 

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. We verwerken persoonsgegevens 
alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

OVER ONS 
De website hauser.nl wordt beheerd door HTD Advies B.V..  
HTD Advies B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw 
persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 

ONZE GEGEVENS ZIJN 

HTD Advies B.V.  
Erik Hauser 
Foarryp 19 
8857RE Wijnaldum 
KvK: 01146595 

 
WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE? 
Wanneer jij online een contact verzoek doet of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, zal 
aan jou worden gevraagd om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval 
alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 
Voor- en achternaam 
E-mailadres 
Telefoonnummer 
 
MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS? 
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: 
 
Voor het versturen van de nieuwsbrief 
Voor het afhandelen van jouw contactverzoek 
Voor het afhandelen van administratieve zaken en betalingen 
Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), 
indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren 
Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen 
van diensten 
Het aanmaken van een account  
Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn 



Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de 
gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wij verstrekken jouw 
gegevens op grond van jouw toestemming, conform artikel 8 sub a WBP. 
 

MET WIE DELEN WE JOUW GEGEVENS? 
Administratiekantoor (verwerker) om de Btw-aangifte te doen (inkoop- en 
verkoopfacturen en betalingen) 
Bank (verwerkingsverantwoordelijke) om betalingen voor mij te genereren 
(bankrekeningnummer, naam) 
Email- en websiteprovider WIX (verwerker) voor de website en e-mails 
 

WAT VOOR SOORT INFORMATIE VERZAMELEN WIJ? 
Wij ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die je op onze website 
invoert of op een andere manier aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelen wij het 
Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om jouw computer met het internet 
te verbinden; login; e-mailadres; wachtwoord; computer- en 
verbindingsinformatie. Wij kunnen software tools gebruiken om sessie informatie te 
meten en te verzamelen, inclusief pagina reactietijden, lengte van bezoeken aan 
bepaalde pagina's, pagina interactie informatie, en methoden gebruikt om weg te 
bladeren van de pagina. Wij verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie 
(waaronder naam, e-mail, wachtwoord, communicatie, opmerkingen, feedback, 
aanbevelingen en persoonlijk profiel. 

HOE VERZAMELEN WE INFORMATIE? 
Wanneer je een (trans)actie uitvoert op onze website, verzamelen wij, als 
onderdeel van het proces, persoonlijke informatie die je ons geeft, zoals je naam, 
adres en e-mailadres. Jouw persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor 
de hierboven vermelde specifieke redenen. 

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com platform. Wix.com biedt ons het online 
platform waarmee wij onze diensten aan je kunnen aanbieden.  
Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Wix.com, 
databases en de algemene toepassingen van Wix.com. Zij slaan jouw gegevens op 
beveiligde servers achter een firewall op.  

Meer informatie over het privacy beleid van Wix.com vind je hier (Engelstalig):  
https://www.wix.com/about/privacy 

 

https://www.wix.com/about/privacy


LINKS 
Op onze website tref je mogelijk links aan naar externe websites. Door op de link te 
klikken ga je naar een website buiten hausernl. Het kan zijn dat deze externe 
websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- 
en privacyverklaring van de betreffende website. 

BEWAARTERMIJN 
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze 
zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je 
persoonsgegevens automatisch uit het systeem worden verwijderd.  
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting 
bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 

JOUW RECHTEN 
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te 
trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze 
toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze 
gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze 
intrekking. Als je niet meer wilt dat wij jouw gegevens verwerken, neem dan contact 
met ons op via info@hauser.nl. 
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw 
persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van 
jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw 
gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk 
verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. 

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht 
op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar 
te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar 
maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij 
zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt 
ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@hauser.nl. 

WIJZIGINGEN 
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te 
brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van 
inwerkingtreding. 

 

Deze privacy- en cookieverklaring is van 01-09-2022 


