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Gebruik persoonsgegevens door Springidee 
 
Via deze privacyverklaring wil Springidee je zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die Springidee verzamelt, 
de wijze waarop Springidee deze gegevens gebruikt en het doel van de verwerking van deze gegevens. 
 
Algemene gegevens Springidee 
Telefoonnummer: 06-23615778 
E-mailadres: info@springidee.nl 
KvK-nummer: 53441680 
BTW-nummer: NL179755286B01 
Versie: mei 2018 
Springidee is een eenpersoonszaak, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Eindhoven sinds 
1 september 2011 onder nummer 5341680. Springidee is gevestigd aan de Hoofdstraat 57, 5528 AH in Hoogeloon. 
 
Persoonlijke gegevens 
Als je gebruik maakt van een van de diensten van Springidee of contact met ons opneemt, dan kan Springidee de 
gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Dit betreffen onder meer: jouw voor- en achternaam, e-
mailadres, telefoonnummer en alle overige informatie die je verstrekt. Daarbij kan Springidee de informatie die 
Springidee van jou heeft gekregen combineren met de informatie die ze uit andere bronnen heeft verkregen. 
Hierdoor kan Springidee de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast kan 
Springidee ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de website(s). Hiervoor gebruikt 
Springidee diverse technieken, waaronder cookies. Springidee verzamelt deze persoonlijke gegevens van jou voor 
diverse doeleinden, zoals het verwerken van vragen, het uitvoeren van de overeenkomst die jij en Springidee 
hebben, het voeren van correspondentie. De verwerking gebeurt in Microsoft gerelateerde programma’s. Dropbox 
is het programma waar de gegevens in opgeslagen zijn. 
 
Voor het versturen van de e-mail ‘Ontwikkel je Creatieve Denkkracht’ en voor het maken en versturen van online 
programma’s verzamelt Springidee persoonsgegevens. Dat betreft voor- en achternaam, organisatie, het e-
mailadres en het programma waarvoor je je aangemeld hebt. Deze gegevens worden opgeslagen in het 
databestand van het mailingprogramma Mailchimp. De gegevens worden opgeslagen en bewaard, totdat jij je 
afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen. Springidee neemt alleen gegevens op die jij zelf aanlevert en 
waarvoor jij toestemming hebt gegeven. 
 
Als je gebruik maakt van diensten en/of producten van Springidee verzamelt Springidee ook factuurgegevens 
(naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, rekeningnummer, eventueel btw-nummer). De gegevens worden opgeslagen 
en bewaard in het boekhoudprogramma Jortt, totdat jij je afmeldt of vraagt om de gegevens te wissen. 
 
Waarom Springidee je gegevens nodig heeft 
Springidee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Algemene correspondentie. 

 Het afhandelen van jouw betaling. 

 Verzending van de mail ‘Ontwikkel je Creatieve Denkkracht’. 

 Om producten en diensten aan je te leveren. 
 
Bewaartermijn van gegevens 
Springidee zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je 
gegevens worden verzameld. 
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Delen met anderen 
Springidee verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die 
jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Springidee een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Springidee blijft verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen. 
 
In kaart brengen websitebezoek / cookies 
Om de site goed te laten werken, gebruikt Springidee cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens 
jouw bezoek aan de website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de 
wijze waarop jij de website gebruikt. Ook verkrijgt Springidee van zo’n cookie informatie die nodig is om de website 
goed te laten werken. 
Springidee gebruikt cookies voor Google Analytics. Daarmee kan Springidee bijhouden hoe gebruikers de website 
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie 
wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke 
privacy beleid van Google Analytics. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website 
aan Springidee te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun 
campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Springidee heeft hier geen 
invloed op. Springidee heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere 
Google diensten. 
 
Beveiliging 
Springidee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het 
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op via info@springidee.nl. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Springidee verwerkt 
Springidee heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij 
ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  
 
De verzameling van deze persoonsgegevens voert voort uit het contract dat jij en Springidee samen zijn aangegaan 
als je je aanmeldt voor ‘Ontwikkel je Creatieve Denkkracht’, een gratis of een betaald programma of het afnemen 
van andere diensten of producten. Zonder deze gegevens kan Springidee deze diensten niet verrichten. 
 
Je hebt altijd het recht op inzage, rectificatie of wissen van gegevens via de link die via het mailprogramma 
Mailchimp bij iedere mailing aan je toegestuurd wordt. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere 
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@springidee.nl. 
 
Springidee zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, op jouw verzoek reageren. 
 
  

https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
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Klachtrecht 
Als je niet tevreden bent over de manier waarop Springidee met jouw persoonsgegevens omgaat, verzoekt 
Springidee je om eerst contact op te nemen. Als jij en Springidee samen niet tot een oplossing komen, kan je een 
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Aanpassen privacyverklaring 
Springidee behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 
website worden gepubliceerd. 
 
Hoogeloon, 1 mei 2018 
 


