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Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus. Wij doen er alles aan om 

uw gegevens te respecteren en te beschermen. U kunt dat in dit document lezen. 

Deze Privacy Voorwaarden voldoen aan internationale wet- en regelgeving op privacy 

gebied. In het bijzonder 13 en 14 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor uw privacy. 

Onze diensten zijn enkel voor personen ouder dan achttien (18) jaar of voor diegene die 

volgens het geldend recht volwassen zijn. We zullen dan ook geen persoonsgegevens 

verwerken en bewaren van minderjarigen.  

Deze Voorwaarden zijn uitgegeven door Vitosha ITC EOOD, gevestigd: 9 Vitosha blvd. 

floor 1, ap. 2 1000 te Sofia in Bulgarije. De volgende woorden tussen haakje referen in 

deze voorwaarden altijd naar voornoemd bedrijf: “Vitsoha ITC” en “wij”, “ons” en “onze”. 

Deze Voorwaarden regelen de gegevensbescherming van de bezoekers op onze 

website. In dit document leggen wij uit wat uw verplichtingen zijn en de vereisten van 

gebruikers en bezoekers op onze website. Daarnaast leggen wij uit hoe wij gegevens 

van gebruikers verwerken en hoe wij andere informatie opslaan en beschermen.  

Minderjarigen 

Personen die jonger dan dertien (13) jaar oud zijn mogen deze website niet bezoeken 

en ook geen gebruikmaken van onze diensten. Onze diensten zijn enkel en alleen voor 

gebruikers die ouder zijn dan achttien (18) jaar of voor diegenen die volgens het 

geldend recht volwassen worden geacht. We zullen dan ook geen persoonsgegevens 

verwerken en bewaren van individuen jonger dan achttien (18) jaar oud.  



Cookies 

Onze website plaatst waar nodig cookies om zo een betere gebruikservaring te bieden. 

Bij uw eerste bezoek op de website kunt u cookies aan- of uitzetten. Deze werkwijze 

voldoet volledig aan de wet- en regelgeving ten aanzien van cookies, namelijk het 

vragen van uitdrukkelijke toestemming van bezoekers alvorens cookie bestanden op uw 

computer te plaatsen. 

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van gebruikers 

worden opgeslagen en bewaren informatie van de gebruiker over het gebruik van de 

website. Dit stelt ons in staat om een betere gebruikservaring aan gebruikers te bieden.  

Wij adviseren u dat als u het gebruik en opslaan van cookies niet wenst, u dit via de 

beveilingsinstellingen in uw browser te veranderen en alle cookies te weigeren. Als u 

dat doet, kan dat echter de functionaliteit van de website negatief beïnvloeden. 

 

Contact en Toestemming 

Wanneer u via de website contact met ons zoekt dan verstrekt u uit eigen beweging 

persoonlijke gegevens en dat komt geheel voor uw eigen risico. Het opslaan van uw 

persoonlijk gegevens doen wij alleen voor eigen gebruik totdat het houden ervan niet 

meer nodig is of het wettelijke vereiste vervalt. Wij spannen ons in om alle gegevens op 

de veiligst mogelijke manier te verwerken.  

Wij behandelen uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij kunnen uw 

gegevens langer opslaan, namelijk zolang wij kunnen aantonen dat bij het langer 

bewaren van uw gegevens een gerechtvaardigd belang bestaat. 

In aanvulling daarop, kunnen uw (persoonlijke) gegevens tevens worden gebruikt voor 

de volgende doeleinden: 

 



• Het volgen van hoe u onze website gebruikt en het analyseren van uw 

gebruikservaring; 

• Voldoen aan een wettelijke verplichting; 

• Het monitoren van uw activiteiten t.a.v. onze services; 

• Uw vragen beantwoorden; 

• Informeren over updates in deze en andere voorwaarden; 

• Het opbouwen van profielen van website bezoekers.  

 

Deze lijst kan te allen tijde worden aangevuld en is geldig zolang wij uw expliciete 

toestemming hebben of wanneer wij daartoe een legitiem belang of juridische plicht 

hebben. 

 

Gegevens delen met derde partijen 

Om onze diensten te kunnen geven, delen wij bepaalde (persoonlijke) gegevens met 

derde partijen. De meeste derde partijen hebben beperkte toegang tot uw persoonlijke 

gegevens. Er zijn ook derde partijen die op ons verzoek uw persoonlijke gegevens 

verwerken en die worden Verwerkers genoemd. De volgende type organisaties zullen 

dergelijke activiteiten uitvoeren:  

- ICT-dienstverleners (bijvoorbeeld m.b.t. onze website, informatie verzamelen of 

uw gegevens beveiligen); 

- Marketingbureaus; 

- Dienstverleners op het gebied van servers, data en opslag; 

- Iedere andere organisatie waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij 

dagelijks contact met ons zullen onderhouden.  



Wij sluiten met al onze service providers een contract af, inhoudende dat uw gegevens 

nooit op een andere manier zullen worden gebruikt dan volgens onze instructies. Het is 

mogelijk dat die leveranciers gebruikmaken van andere Verwerkers en zij zullen 

hetzelfde contract aangaan met die partijen. Wij zijn echter nooit verantwoordelijk voor 

een gegevenslek indien dat plaatsvindt bij de Verwerkers.  

Wanneer persoonlijke gegevens zich buiten de Europese Unie verplaatsen, moet het 

land waar het zich bevindt hetzelfde niveau van bescherming bieden. Voor alle 

zekerheid dient er een contract met de verantwoordelijke ontvanger worden gesloten 

waarin wordt beloofd hetzelfde adequate niveau te bieden als Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 2018 voorschrijft. 

Wij maken gebruik van de volgende Verwerkers: 

Service Bedrijf Link naar privacy 

voorwaarden 

Google Analytics Google LLC, USA https://policies.google.com/privacy  

Paypal PayPal Holdings, Inc., 

USA 

https://www.paypal.com/webapps/m

pp/ua/privacy-full 

Payhip Payhip Ltd., UK https://payhip.com/privacy 

   

   

 

Uw rechten 

Op grond van het huidig geldende recht hebt u de volgende rechten:  

• Recht op inzage van uw persoonlijke gegevens; 

• Recht op rectificatie en aanvulling; 

• Recht op vergetelheid; 

https://policies.google.com/privacy
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://payhip.com/privacy


• Het recht op beperking van de verwerking; 

• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking; 

• Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Veranderingen 

U bent verantwoordelijk om regelmatig deze pagina te bezoeken en u te verwittigen van 

de laatste versie van onze Privacy Voorwaarden. 
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