Artikel 1: Partijen
Ondergetekenden,
Partij 1: De dienstverlener, leverancier of opdrachtnemer: PeaceWeb, gevestigd aan de Schoolstraat
20, 5241VB te Rosmalen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder
dossiernummer 68437838 en hierna te noemen ‘’PeaceWeb’’
Partij 2: De klant, opdrachtgever of afnemer: de gebruiker van de dienstverlening Overwegende dat
de Algemene Voorwaarden van PeaceWeb (in te zien via de website www.peaceweb.net/algemenevoorwaarden/) en de in deze overeenkomst opgenomen (bijzondere) voorwaarden, onverbrekelijk
en integraal deel uitmaken van deze overeenkomst, verklaren deze overeenkomst geldig en bindend
vanaf datum ondertekening.

Artikel 2: Inleiding
Voor PeaceWeb is een verantwoorde omgang met gegevens van bezoekers en klanten van groot
belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt PeaceWeb zich
aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Law of the Protection of Personal data)
stelt.

Artikel 3: Algemene Bepalingen
U kunt op elk moment inzake vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten
corrigeren en/of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en
adres aan de helpdesk op info@peaceweb.nl. Ook is het mogelijk om zelf uw gegevens te
verwijderen via het klantensysteem (dit is te vinden op www.dashboard.peaceweb.nl)

Artikel 4: Verzamelingen verwerking van uw persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden door PeaceWeb alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in
contact met ons treedt, bijvoorbeeld bij bestelling van productinformatie, een
beschikbaarheidsnavraag, of een bestelling van een van onze producten. Alle in dit kader benodigde
persoon gerelateerde data worden uitsluitend ter waarborging van de eigen zakelijke belangen ten
aanzien van advisering en begeleiding van onze cliënten en geïnteresseerden of ten behoeve van
contractsluiting ingewonnen, verwerkt en benut. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en
niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden, doorgegeven.
Voor domeinregistraties geven wij bepaalde persoon gerelateerde data door aan het PeaceWeb
computercentrum, de registrators en de registratie-instanties. Deze data worden in de databases van
de registratie-instanties vastgelegd en zijn bedoeld voor publicatie in de door een ieder oproepbare
Whois-databases. In bepaalde sectoren van haar dienstenaanbod zet PeaceWeb zogeheten session cookies in, om deze diensten voor de duur van uw bezoek individuelere beschikbaar te kunnen

stellen. Dit zijn kleine codes, die onze webserver naar uw computer kan zenden en buiten onze
webpagina’s verder geen betekenis hebben. U kunt uw browser zo instellen dat deze u over de
plaatsing van cookies informeert. Op die manier wordt het gebruik van cookies voor u transparant
gemaakt.

Artikel 5: Uw veiligheid
Ter bescherming van de door ons over u ingezamelde en verwerkte data tegen onbevoegde toegang
en misbruik zijn doos ons omvangrijke technische organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen.
Deze worden regelmatig gecontroleerd en aan de nieuwste technische ontwikkelingen aangepast.

Artikel 6: Wijzigingen
PeaceWeb is te allen tijde gerechtigd om de Privacy Verklaring aan te passen. Wij zullen u daar
tenminste 15 (vijftien) dagen van tevoren u over mededelen.

