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PrivacyvVerklaring 

Wie zijn we 
Ons website-adres is: https://probedrijven.nl. 

Probedrijven N.V. 
Pro bedrijven, (inclusief dochterondernemingen) gevestigd aan Witte 

Paal 122, 1742 NW Schagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Probedrijven N.V. Witte Paal 122, 1742 NW Schagen +31 (0)224 215 444 

De Functionaris Gegevensbescherming van Probedrijven N.V.  is te 

bereiken via privacy@probedrijven.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Probedrijven N.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik 

maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP-adres 
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te 

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze 

toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook 

aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo 

te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden 

zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij 

zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 

over een minderjarige, neem dan contact met ons op 

via privacy@probedrijven.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag 

wij persoonsgegevens verwerken 

Probedrijven N.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen: 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze 

dienstverlening uit te kunnen voeren 

Reacties 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de 

gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de 

bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit 

wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar 

service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier 

vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is 

goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je 

reactie. 
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Media 

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site 

upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin 

EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de 

afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens 

inzien. 

In kaart brengen van website bezoek 

Op de website van Probedrijven N.V. worden algemene 

bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw 

computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- 

en klikgedrag op de website. https://probedrijven.nl. Probedrijven N.V. 

gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. 

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden 

niet aan derden verstrekt. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij 

gebruiken 

Probedrijven N.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En 

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een 

cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 

website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 

cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking 

van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website 

naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de 

website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers 
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van Probedrijven N.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze 

informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten 

over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te 

bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te 

accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies 

te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op 

onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn 

uitgeschakeld in uw browser. 

Google Analytics 

Probedrijven N.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te 

houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Ads-

advertenties van Probedrijven N.V. bij Google zoekresultaatpagina's 

zijn.  

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van 

uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google 

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy 

beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid 

van Google Analytics hier aan. 

De Analytics cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics, een 

web analyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Voor 

een juiste verwerking, conform de privacywetgeving, hebben wij een 

verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Binnen Google 

Analytics hebben wij de IP-adressen laten anonimiseren en is het 

gegevens delen met Google uitgezet. Tevens wordt er geen gebruik 

gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google 

Analytics cookies. 

  

https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl
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Youtube 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse 

bedrijf Google, als deel van de Youtube-dienst. Wij gebruiken deze 

dienst om u video's te tonen. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 

zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben 

geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt 

overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen 

op servers in de Verenigde Staten. 

Webflow 

De verwerking en opslag van data van de website van Probedrijven 

N.V. vindt plaats door het hostingbedrijf Webflow. De opslag van 

gegevens vindt plaats op servers in de Verenigde Staten. Om te 

voldoen aan de wetgeving binnen de AVG heeft Webflow het 

certificaat voor EU-US enSwiss-US PrivacyShield 

Frameworks aangevraagd. 

Hotjar 

Probedrijven N.V. maakt gebruik van Hotjar. Binnen Hotjar bestaat de 

mogelijkheid om user recordings in te zetten, waardoor wij gebruikers 

van onze website kunnen zien navigeren door onze website. Er wordt 

een registratie gemaakt van pageviews, mousemovements, clicks 

en data input. Deze recordings worden voor de website van 

Probedrijven N.V. binnen Hotjar geanonimiseerd. Hiermee hebben wij 

wel de user recordings-informatie tot onze beschikking, maar zonder 

dat het persoonlijk identificeerbaar is. 

Facebook 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse 

bedrijf Facebook, als deel van de "Facebook Pixel"-dienst. Wij 

gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over 

hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen 

https://www.privacyshield.gov/welcome
https://www.privacyshield.gov/welcome
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op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens 

uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan 

derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, 

of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. 

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook 

vooronbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Doeleinden 

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden 

dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij 

we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Opt-Out 

Indien u de website wenst te gebruiken zonder trackers raden wij aan 

om een privacy-bevorderende browser-plugin te installeren 

zoals Disconnect.me, Do Not Track Me of Ghostery. Hiermee kunt u per 

website en tracker aangeven of u deze wilt toestaan. Het kan zijn dat 

een bepaalde functionaliteit door het gebruik van deze plugins niet 

beschikbaar is. 

Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan 

de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht 

om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de 

mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of 

veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 

privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of 

te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering 

schriftelijk indienen. Probedrijven N.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 

vier weken, op uw verzoek reageren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Probedrijven N.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u deindruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 

via privacy@probedrijven.nl. 

De website van Probedrijven N.V. maakt gebruik van een betrouwbaar 

SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in 

verkeerde handen vallen. 

Probedrijven N.V. is een website van www.pagemyday.nl  

Probedrijven N.V. is als volgt te bereiken:  

Witte Paal 122, 1742 NW Schagen 

Telefoon: +31 (0)224 215 444 

E-mailadres: info@probedrijven.nl  

https://probedrijven.nl 

Inschrijvingsnummer handelsregister: 37087652 

Update 

Laatste update van deze privacyverklaring is op: woensdag 30 

september 2020. 

https://www.industria-lighting.com/

