
Dit document beschrijft beknopt de gegevens die door DreamHost.(be|nl) Web hosting worden
verwerkt, de reden van de verwerking van deze gegevens, de bewaartermijn hiervan, wat met
deze verwerkte gegevens precies door DreamHost.(be|nl) Web hosting wordt gedaan, en is
getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Privacybeleid DreamHost.(be|nl) Web hosting
DreamHost.(be|nl)  gaat  met  uiterste  zorg  om  met  de  via  contactmomenten  verkregen
gegevens en zal er alles aan doen om deze te beschermen.

Verwerkte gegevens
Tijdens alle contactmomenten met  DreamHost.(be|nl) Web hosting zullen in ieder geval de
volgende gegevens worden verwerkt:

• NAW-gegevens

• E-mail adres

• Telefoon-/Faxnummer

• IP-adres

En voor zover noodzakelijk voor de afname van bepaalde producten of diensten, zullen ook
één of meerdere van de volgende extra soorten gegevens verwerkt worden:

• Betaalgegevens

• Geboortedatum/-plaats

• Burgerservicenummer (BSN) of soortgelijk identificatienummer

• Paspoortnummer of nummer identiteitskaart

• Kopie paspoort (éénzijdig) of identiteitskaart (tweezijdig)

Doel verwerkte gegevens
DreamHost.(be|nl) Web hosting zal  de verwerkte gegevens alleen gebruiken ter uitvoering
van de via een overeenkomst afgenomen producten of diensten of om te kunnen voldoen aan
eender welke wettelijke verplichting.

De  door  DreamHost.(be|nl)  Web hosting  verwerkte  gegevens  zullen  verder  nooit  aan  een
derde  partij  worden  verstrekt  -  betaald  of  onbetaald  -  tenzij  deze  benodigd  zijn  om een
afgenomen  product  of  dienst  te  kunnen  leveren,  of  hier  een  wettelijke  of  gerechtelijke
grondslag voor is.

Browser cookies
DreamHost.(be|nl) Web hosting maakt gebruik van browser cookies. 

Browser  cookies  stellen  DreamHost.(be|nl)  Web  hosting  in  staat  om  de  populariteit  van
onderdelen van haar web site te kunnen bepalen om zo haar diensten en dienstverlening zo
goed mogelijk te kunnen optimaliseren.

Daarnaast  kan  DreamHost.(be|nl)  Web  hosting  d.m.v.  browser  cookies  een  via  een
gebruikersnaam  en  wachtwoord  beveiligde  gepersonaliseerde  omgeving  aanbieden  waar
binnen alleen uw verwerkte gegevens zichtbaar zijn.

Het gebruik van browser cookies is niet verplicht, maar is wel benodigd om volledig gebruik te
kunnen maken van de dienstverlening van DreamHost.(be|nl) Web hosting.
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Bewaartermijn verwerkte gegevens
De door DreamHost.(be|nl) Web hosting verwerkte gegevens zullen gedurende de volledige
duur van een oveenkomst bewaard blijven. Nadat een overeenkomst is komen te vervallen,
zullen de verwerkte gegevens nog gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
Indien de verwerkte gegevens verkregen zijn, zonder dat hier een overeenkomst voor werd
aangegaan, zullen deze binnen een jaar tijd automatisch verwijderd worden.

Correctie van verwerkte gegevens
Indien u van mening bent dat de bij DreamHost.(be|nl) Web hosting verwerkte gegevens niet
(langer) correct zijn of onvolledig, is het mogelijk om hier een verzoek tot wijziging voor in te
dienen.  U  kunt  zo'n  verzoek,  uitsluitend  schriftelijk,  indienen  via  de  hieronder  vermelde
contactgegevens.

Wijzigingen op Privacybeleid
DreamHost.(be|nl) Web hosting heeft het recht om bovenvermeld Privacybeleid te alle tijden
aan te passen. Evt. wijzigingen of uitbreidingen hierop, zullen worden bekendgemaakt via een
nieuwe  versie  van  dit  document,  en  zullen  tevens  gelden  voor  reeds  bestaande
overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na publicatie van de
laatste  wijziging.  Wijzigingen  van  ondergeschikt  belang,  kunnen  te  allen  tijde  worden
doorgevoerd. 

Contactgegevens
Correspondentie omtrent de bij DreamHost.(be|nl) Web hosting verwerkte gegevens kunt u
richten aan:

Post . . . . : DreamHost.(be|nl) Web hosting 
T.a.v. Centrale Administratie / AVG
Westfrankelandsestraat 115
3117 AN  SCHIEDAM
Zuid-Holland, Nederland

E-mail . . . : admin@dreamhost.nl

Fax . . . . . : +31(0)84-877.87.11

Houdt u er rekening mee dat  DreamHost.(be|nl) Web hosting om aanvullende identificatie kan
verzoeken,  om zo  uit  te  kunnen  sluiten  dat  de  verwerkte  gegevens  bij  een  derde  partij
belanden.
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