
Privacy Beleid 

Tijdens je gebruik van onze diensten zullen wij gegevens over jou verzamelen. 
Wij nemen jouw privacy uiteraard zeer serieus en zullen gegevens over jou op 
een veilige manier verzamelen en verwerken. Om jouw privacy te waarborgen, 
handelen wij altijd in overeenstemming met de nieuwe Europese wetgeving 
(General Data Protection Regulation). Op deze pagina staat ons Privacy Beleid. 
We raden je aan dit aandachtig door te nemen, voordat je ermee akkoord gaat. 

1. Wie is Speedvision? 

Speedvision, Beatrixlaan 27, 6042 HL Roermond (KvK nummer 12065014).  

2. Welke gegevens worden door Speedvision verzameld en verwerkt? 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en 
cookieverklaring genoemde doeleinden: 

• Bedrijfsnaam- en – gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn); 
• NAW-gegevens van de contactpersoon 
• E-mailadres van de contactpersoon 
• Telefoonnummer van contactpersoon 
• KVK nummer indien noodzakelijk 
• IP-adressen 

Wij verwerken je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde 
doeleinden verwerken, tenzij u daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven of 
wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. 

Apparaatgegevens 
Wanneer je van onze diensten gebruik maakt, verwerkt Speedvision bepaalde 
informatie over het apparaat waarmee je verbinding maakt en de browser die je 
gebruikt. Zodra je verbinding maakt registreren wij (i) het IP- en MAC-adres van 
het apparaat dat je gebruikt om verbinding te maken, (ii) de zogenaamde user-
agent zoals browser type/versie en telefoon type/versie, en (iii) het type 
browser en het computersysteem dat je gebruikt.  

Bezochte websites 
Wij bewaren geen informatie over welke websites je bezoekt. Het kan echter 
wel mogelijk zijn dat Speedvision, bijvoorbeeld in verband met een wettelijke 
verplichting, controleert of de website die je probeert te bezoeken ongewenste 



content bevat. Dat doen we door middel van een controle van de domeinnaam 
en/of het IP-adres van de website die je bezoekt. 

3. Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze? 

Door onze diensten te gebruiken, kunnen cookies op jouw computer worden 
geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine 
stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Safari, 
Chrome, Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser 
deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. 

Speedvision maakt gebruik van technische en functionele cookies, die nodig zijn 
om de onze dienst op een gebruiksvriendelijke manier te leveren, de verbinding 
mogelijk te maken of om informatie verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit 
van de dienst. De websites of de diensten die je met behulp van diensten van 
Speedvision dienst bezoekt, gebruiken in veel gevallen ook andere cookies. Wij 
hebben geen controle over de cookies die door de diensten of websites van 
derden op jouw apparatuur worden geplaatst. Het kan dus zo zijn dat ten 
aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy 
statement van toepassing is. Ons Privacy Beleid heeft alleen betrekking op 
(persoons)gegevens die door Speedvision diensten worden verwerkt. Internet 
Access accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor 
(de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. In dat geval kan het 
echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de websites die je 
bezoekt gebruik kunt maken. Om meer over deze functies te weten te komen, 
kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser 
raadplegen. 

4. Voor welke doeleinden zal Speedvision jou gegevens gebruiken? 

Speedvision zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken. 

• het verlenen van toegang tot onze website www.speedvision.nl 
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website; 
• het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze 

dienstverlening; 
• het opnemen van contact met u, als u hierom vraagt; 
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; 
• het verbeteren en evalueren van onze website en diensten; 

http://www.speedvision.nl/


• het voor u mogelijk te maken om een pagina te e-mailen, te printen of om 
te delen via sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn; 

Wanneer je gebruik maakt van Speedvision diensten, zul je mogelijk ook gebruik 
maken van diensten en websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap 
over diensten en/of websites van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik 
van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van 
toepassing is. Ons privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens die via de 
Speedvision dienst over jou zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) 
diensten en/of websites van derden. 

5. Op welke wijze beschermt Speedvision jouw gegevens? 

Speedvision zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen 
om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. 

6. Hoe kan je jouw gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen (opt-out 

en recht op vergetelheid)? 

Als je wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd, je gegevens wilt 
verwijderen of als je gegevens wilt wijzigen, stuur dan een mail naar 
welkom@speedvision.nl. Wij zullen de gevraagde informatie binnen 4 weken 
verwerken, waarbij we mogelijk wel eerst zullen vragen om een 
legitimatiebewijs. 

Kinderen 
Mocht je vermoeden dat een kind onder de 16 jaar gegevens aan ons heeft 
verstrekt, dan verzoeken wij de ouder of voogd contact met ons op te nemen 
om te zorgen dat deze gegevens worden verwijderd. 

7. Doorgifte naar landen buiten de EU 

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw gegevens 
worden doorgegeven (naar servers van) aan Speedvision gelieerde 
ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen 
buiten Europa. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming 
dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je 
er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw gegevens naar landen buiten 
Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht Speedvision hier op enig moment 
toe overgaan, dan zal je hierover altijd eerst worden geïnformeerd. 



8. Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd? 

Dit Privacy Beleid kan worden gewijzigd. Controleer daarom altijd of onze 
Privacy Statement is gewijzigd wanneer je opnieuw gebruikmaakt van de dienst 
van Speedvision. 

9. Vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Beleid dan kun je een e-mail sturen 
aan welkom@speedvision.nl. 

 
 


