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Gewoon Suus dus 
Gewoon Suus dus houdt zich verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op 
www.gewoonsuusdus.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contact opnemen kan per mail op suus@gewoonsuusdus.nl. 
 
Verwerking persoonsgegevens website 
De website www.gewoonsuusdus.nl ontvangt persoonsgegevens van websitebezoekers. Deze 
gegevens verzamelt Gewoon Suus dus middels Google Analytics. Dit programma verwerkt de 
verkregen gegevens tot statistieken. Deze statistieken gebruikt Gewoon Suus dus om het gedrag van 
websitebezoekers in kaart te brengen en de website te optimaliseren voor de websitegebruiker. 
Google Analytics verkrijgt de informatie door gebruik te maken van het IP-adres. Google Analytics heeft 
geen toestemming de gegevens te delen met derden. 
 
Google Analytics heeft geen toestemming de persoonsgegevens te delen met derden. Gewoon Suus 
dus heeft geen inzicht in de persoonsgegevens. Louter de hieruit voorkomende statistieken zijn 
zichtbaar. Gegevens worden in Google Analytics maximaal 14 maanden opgeslagen. Aan het einde van 
deze periode verwijderd Google Analytics de verzamelde gegevens automatisch. Meer informatie over 
Google Analytics is hier te vinden. 
 
Reageren op www.gewoonsuusdus.nl 
De website van Gewoon Suus dus heeft de mogelijkheid te reageren onder publicaties. Naam, datum 
van plaatsing van de reactie, een eventueel ingevulde website en de reactie zijn zichtbaar op de 
website, zolang de publicatie online staat. Het ingevoerde mailadres wordt niet gedeeld op 
www.gewoonsuusdus.nl Gewoon Suus dus heeft hier wel inzicht in. 
 
Cookies 
www.gewoonsuusdus.nl maakt gebruik van cookies. Deze kleine bestandjes worden door de website 
verstuurd en door de browser die je gebruikt opgeslagen op je harde schijf. De opgeslagen informatie 
wordt bij herhaald websitebezoek gebruikt. Gewoon Suus dus gebruikt louter technische, functionele 
en analytische cookies. 
 
Gewoon Suus dus plaatst cookies van Google, middels eerdergenoemde Google Analytics. Door middel 
van deze cookies komen krijgt Gewoon Suus dus inzicht in het websitegebruik van bezoekers. Google 
zal deze informatie alleen delen met derden wanneer zij hiertoe een wettelijke verplichting hebben en 
wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Om de privacy te waarborgen heeft 
Gewoon Suus dus een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. 
 
www.gewoonsuusdus.nl beschikt over de optie om publicaties te delen via verschillende sociale 
media. Gewoon Suus dus heeft geen invloed op de verwerking van cookies door deze media. Voor 
meer informatie betreffende de wijze waarop deze bedrijven omgaan met privacy, verwijst Gewoon 
Suus dus naar de websites van deze media. Cookies zijn voor iedereen uit te schakelen en te 
verwijderen via de browserinstellingen. Meer informatie is te vinden met de helpfunctie in de browser. 
 
Verwerking persoonsgegevens met niet analytische doeleinden 
Naast analytische doeleinden zal Gewoon Suus dus persoonsgegevens verzamelen voor de volgende 
doeleinden: 
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- Het afhandelen van een betaling 
- De mogelijkheid contact te onderhouden per telefoon of per mail, ten behoeve van de 

dienstverlening waar Gewoon Suus dus zich mee bezig houdt. 
- Het informeren van opdrachtgevers over eventuele wijzigingen in het aanbod van diensten 

van Gewoon Suus dus. 
- Het afleveren van geleverde producten. 
- Bij wettelijke verplichtingen waaraan Gewoon Suus dus moet voldoen, waaronder de 

belastingaangifte. 
 
Deze gegevens zal Gewoon Suus dus niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Gewoon Suus dus 
hanteert de volgende termijnen: 
 

- Personalia: wettelijk verplichte termijn van 7 jaar 
- Adressen: wettelijk verplichte termijn van 7 jaar 
- Telefoonnummers: wettelijk verplichte termijn van 7 jaar 
- Emailadres: wettelijk verplichte termijn van 7 jaar 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Gewoon Suus dus verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt persoonsgegevens enkel 
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgevers en/of klanten of 
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Verzamelen gegevens onder 16 jaar 
Gewoon Suus dus heeft geenszins de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger 
dan 16 jaar, tenzij deze websitebezoeker toestemming heeft van een ouder/voogd. Gewoon Suus dus 
is echter niet in staat de leeftijd van bezoekers te controleren. Mocht je aanwijzingen hebben dat wij 
zonder de verplichte toestemming persoonlijke gegevens verzamelen van een minderjarige, laat het 
dan weten via suus@gewoonsuusdus.nl In dat geval zullen wij de verkregen informatie waar nodig 
vermelden. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Wanneer je www.gewoonsuusdus.nl bezoekt, geef je toestemming je gegevens te verwerken. Echter 
heb je daarbij het recht deze persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien 
gewenst. Een verzoek hiertoe kan ingediend worden per mail via suus@gewoonsuusdus.nl. Ook een 
bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens door Gewoon Suus dus kan via deze weg 
ingediend worden. 
 
Wanneer u een verzoek of bezwaar indient, vraagt Gewoon Suus dus om een kopie van je 
identiteitsbewijs. Maak op deze kopie de pasfoto, MRZ (strook nummers onderaan het paspoort), 
documentnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Gewoon Suus dus reageert 
zo spoedig mogelijk op binnengekomen berichten. 
 
Meer informatie? 
Wil je graag meer informatie met betrekking tot de privacywet? Kijk dan op de website van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Gewoon Suus dus neemt 
de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Mocht de 
indruk ontstaan dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, hoort Gewoon Suus dus dat graag. 
Aanvullingen of opmerkingen kunnen gemeld worden per mail via suus@gewoonsuusdus.nl 
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