
1.0 ONZE KERNWAARDEN MET BETREKKING TOT PRIVACY VAN GEBRUIKERS EN 
DATABEVEILIGING. 

Dutch law is applicable to this cookie- and privacy statement. Need a translation of this 
document? Contact thomasvanblijswijk@gmail.com or the data protection officer mentioned in 
section 9.0 of this statement.


Privacy van gebruikers en beveiliging van data zijn mensenrechten.

Wij hebben een zorgplicht aan de gebruikers wiens data wij beheren.

Data brengt verantwoordelijkheid met zich mee, en zou alleen verzameld en verwerkt moeten 
worden wanneer strikt noodzakelijk.

Net als u verafschuwen wij spam.

Thomsa.nl zal uw persoonlijke informatie nooit verkopen, uitlenen, anderszins distribueren of 
publiek maken. 


2.0 RELEVANTE WETGEVING 
Net als onze organisatie en interne computersystemen is deze website gebouwd om te voldoen 
aan de volgende nationale en internationale wetgeving met betrekking tot data-beveiliging en 
privacy van gebruikers:

EU Data Protection Directive 1995 (DPD)  
EU General Data Protection Regulation 2018 (GDPR)

Het voldoen aan de hierboven beschreven wetgeving, die alle strikt van aard zijn, betekent dat 
deze website hoogstwaarschijnlijk compliant is met de wet- en regelgeving voor data-beveiliging 
en gebruikersprivacy zoals tevens door vele andere landen is opgesteld. Wanneer u onzeker bent 
of deze website voldoet aan de wetgeving omtrent data-beveiliging en privacy van uw thuisland, 
zou u contact op moeten nemen met onze data protection officer (gegevens kunt u vinden in 
sectie 9.0) voor opheldering.


3.0 PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DEZE WEBSITE VERZAMELT EN DE REDEN 
WAAROM DEZE DATA VERZAMELD WORDT. 
Deze website verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie om de volgende redenen:

3.1 WEBSITE BEZOEKERS TRACKING

Zoals vele websites, gebruikt deze website Google Analytics (hierna GA) om gebruikersinteractie 
te monitoren. Wij gebruiken deze data om het aantal bezoekers te meten, beter te begrijpen hoe 
deze gebruikers onze webpagina’s vinden en hoe gebruikers hun weg vinden op onze website.

Hoewel GA data opslaat zoals uw geografische locatie, uw apparaat, internet browser en 
systeem, valt deze informatie tot u persoonlijk te herleiden. GA registreert ook het IP adres van uw 
computer dat gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren, maar Google geeft ons GEEN 
toegang tot deze data. Thomsa beschouwt Google als een derde partij dataverwerker (zie sectie 
6.0. hieronder). 
GA maakt gebruik van cookies, waarover u meer informatie kunt vinden in Google’s richtlijnen 
voor ontwikkelaars. Specifieker gezegd: mijn websites gebruiken de analytics.js implementatie 
van GA.

Uitschakelen van cookies op uw internetbrowser zorgt ervoor dat GA uw bezoeken op onze 
webpagina’s niet meer registreert.

Als toevoeging aan Google Analytics, kan deze website informatie verzamelen (held in the public 
domain) gekoppeld aan het IP-adres van de computer of het apparaat dat gebruikt wordt om de 
website te bezoeken. De informatie wordt soms en in specifieke gevallen verschaft door Mautic. 
Het systeem gebruikt uw IP-adres niet om u te identificeren als individu.

Meer informatie over Mautic – klik hier

3.2 ONS BLOG

Als u ervoor kiest om een reactie te plaatsen onder een van onze blogartikelen zullen de naam, 
het email-adres en de inhoud van uw reactie opgeslagen worden in de database van deze website 
met daarbij het IP-adres en de tijd en datum van insturen van de reactie. De informatie wordt 
uitsluitend gebruikt om u te identificeren als bijdrager aan de commentaar sectie van van het 
respectievelijke blogartikel en wordt niet gedeeld met derden (derde partijen dataverwerkers) 
hieronder beschreven. Aan de frontend van deze website zal slechts uw naam worden getoond, 
echter wanneer het ingevulde email adres gelinkt is aan een Gravatar foto zal ook deze 
weergegeven worden.


mailto:thomasvanblijswijk@gmail.com
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31995L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://mautic.com/


Uw reactie en de bijbehorende persoonlijke gegevens zullen in de database van deze website 
blijven tot 1.) Thomsa besluit deze te verwijderen of dat 2.) Thomsa besluit het blogartikel te 
verwijderen. Mocht u wensen dat de reactie en de bijbehoren persoonlijke gegevens worden 
verwijderd, stuur ons dan hier een email gebruikmakend van het emailadres dat u gebruikt heeft 
bij het schrijven van de reactie..

Bent u jonger dan 16 jaar dan MOET u toestemming hebben van een van uw ouders voordat u 
een reactie plaatst onder een van onze blogartikelen.

Let op!: Voorkom dat u persoonlijk identificeerbare informatie invoert in het tekstveld bedoeld voor 
de reactie onder de blogartikelen.

3.3 CONTACT FORMULIEREN – GRAVITY FORMS

Als u het contactformulier op onze contactpagina gebruikt om contact met ons op te nemen dan 
worden uw persoonlijke gegevens direct doorgestuurd naar ons daarvoor ingestelde emailadres. 
Daarnaast worden de gegevens tijdelijk (45 dagen) in de beveiligde database van deze website 
opgeslagen als backup, mochten de gegevens onverhoopt niet doorgestuurd kunnen worden 
naar ons toegewezen emailadres. Onze contactformulieren maken gebruik van Gravity Forms, 
software voor het bouwen van (contact)formulieren. Uw persoonlijke gegevens worden in een 
email verwerkt en naar ons verzonden m.b.v. het Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Onze 
SMTP servers zijn beveiligd door TLS (ook wel SSL), wat betekent dat de inhoud van de email 
versleuteld is op basis van SHA-2, 256-bit encryptie, voordat deze over het internet wordt 
verzonden. De inhoud van deze email wordt vervolgens na aankomst door onze systemen 
ontsleuteld.

Verder wordt MailChimp gebruikt voor het bijhouden van lijsten inschrijvers (subscribers) en vanuit 
de software en landingspagina’s van MailChimp worden marketing activiteiten gedaan. Voor meer 
informatie over de voorwaarden van MailChimp zie www.mailchimp.com. 

3.4 EMAIL LINKS

Gebruikt u email links zoals deze om contact met ons op te nemen dan worden geen persoonlijke 
gegevens opgeslagen door systemen op onze website.

3.5 WEBCHAT – CRISP CUSTOMER MESSAGING

Wij bieden gebruik van een webchat applicatie op onze website om op die wijze onze bezoekers 
snel van dienst te kunnen zijn en hun vragen te beantwoorden. Daarvoor maken wij gebruik van 
Crisp Chat. Hoe Crisp zelf voldoet aan de GDPR wetgeving kunt u hier lezen. 
Alle data die Crisp verwerkt staat op servers die gehost worden in de Europese Unie. De 
messaging data wordt opgeslagen in Nederland en de plugin data wordt opgeslagen in Duitsland. 
De servers van Crisp worden gehost door DigitalOcean (een bedrijf in de Verenigde Staten, met 
een Europees dochterbedrijf, in verband met EU-wetgeving).


4.0 HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN 
Zoals genoemd in sectie 3.2 hierboven, wanneer u een reactie op een blogartikel op deze website 
publiceert wordt uw persoonlijke informatie opgeslagen in de database van deze website. Zoals 
genoemd in sectie 3.3 hierboven wordt tijdelijk uw persoonlijke informatie in de database van 
deze website opgeslagen bij wijze van backup. Dit zijn momenteel de enige gelegenheden waarbij 
persoonlijke data opgeslagen zal worden in de database van deze website. Deze data wordt 
momenteel opgeslagen op een identificeerbare manier, een tekortkoming van het huidige content 
management systeem (CMS) WordPress. In de toekomst heeft Thomsa zich ten doel gesteld deze 
data op pseudonieme op te slaan. Dat betekent dat er extra bewerking nodig is via decryptie om 
een individu te identificeren.

Pseudonimisering is een recente vereiste van de GDPR waar vele applicatie ontwikkelaars 
momenteel aan werken om volledig te kunnen implementeren. Wij blijven erop gericht om dit door 
te voeren in onze website en daarmee volledig te kunnen voldoen aan de GDPR-wetgeving.


5.0 OVER DE SERVER VAN DEZE WEBSITE 
Deze website wordt gehost op een server van mijndomein.nl met vertrouwde SSL certificaten. De 
encryptie en certificaten zijn de verantwoordelijkheid van deze partij.


6.0 ONZE DERDEN PARTIJEN DATAVERWERKERS 
Thomsa gebruikt een aantal derden partijen die namens ons persoonlijke data verwerken. Deze 
derden partijen zijn nauwkeurig gekozen en alle voldoen aan de wetgeving zoals genoemd in 
sectie 2.0. De partijen zijn GDPR en U.S. Privacy Shield compliant.

Google (Privacyverklaring) 
Gravity Forms (Privacyverklaring) 

http://www.mailchimp.com
http://mijndomein.nl
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.mautic.org/privacy-policy/


Mautic (Privacyverklaring) 
Crisp (Privacyverklaring) 
Gravatar (Privacyverklaring)

MailChimp (Privacyverklaring)


7.0 DATA (BEVEILIGINGS)LEKKEN 
Thomsa streeft ernaar om alle onwettige datalekken die zich voordoen in de database van deze 
website of in de database(s) van onze derden partijen informatie verwerkers melden aan de 
desbetreffende relevante personen en autoriteiten binnen 72 uur nadat duidelijk is dat er een 
datalek is ontstaan en er gegevens zijn gestolen.


8.0 DATA BEHEERDER / DATA CONTROLLER 
De databeheerder van deze website is: 

Thomas van Blijswijk, een freelance marketing consultant werkend vanuit Overijssel (Deventer, 
Hengelo, Wesepe). 

KVK: 71991247

Inschrijvingsadres: 
Raalterweg 37

8124 AB Wesepe

Nederland


9.0 DATA PROTECTION OFFICER 
Dhr. T. van Blijswijk

Online Marketing Specialist, Thomsa.nl 
Telefoon: +31 (0)6 19 182 151 
Emailadres: thomasvanblijswijk@gmail.com


10.0 WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING 
Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd wijzigen in relatie tot nieuwe wetgeving of 
branche gerelateerde ontwikkelingen. Wij brengen onze klanten en of website bezoekers niet 
expliciet op de hoogte van deze wijzigingen. In plaats daarvan bevelen wij aan deze pagina 
geregeld te checken op wijzigingen. Specifieke wijzigingen en updates worden genoemd in het 
log zoals hieronder weergegeven.


10.1 WIJZIGINGEN-LOG
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