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Privacy Statement Petear  
 
Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing tussen WIND Internet en u (“Opdrachtgever”) 
betreffende het gebruik van de software applicatie Petear en de verwerking van 
persoonsgegevens die daarmee gepaard gaan. 
 
Algemene bepalingen 
WIND Internet hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van Opdrachtgevers van 
WIND Internet. In dit privacy statement wordt daarom zo helder mogelijk uiteengezet hoe 
WIND Internet met de (persoons)gegevens van Opdrachtgevers omgaat.  
 
Door het gebruikmaken van de diensten van WIND Internet en met de akkoord verklaring met 
deze privacy voorwaarden geeft de Opdrachtgever van WIND Internet actief te kennen in te 
stemmen met het door WIND Internet gevoerde privacy beleid. 
 
Persoonsgegevens 
Opslaan van gegevens 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon: de betrokkene. Bij het gebruikmaken van de diensten van WIND Internet, slaat WIND 
Internet persoonsgegevens van de Opdrachtgever, waaronder de naam en het e-mail adres, 
op in een bestand. WIND Internet verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de telecommunicatiewet, het WIND Internet 
Privacy Statement en andere vigerende privacywetgeving.  
 
Toestemming 
Door de akkoordverklaring met deze privacy voorwaarden en/of het afsluiten van een Contract 
met WIND Internet geeft Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen, 
verwerken en bewerken van persoonsgegevens door WIND Internet voor de duur van dit 
Contract en voor zolang als daarna nodig is om tot een effectieve dienstverlening te komen. 
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de gegeven toestemming in te trekken. Echter, 
indien Opdrachtgever de toestemming intrekt kan WIND Internet de Petear dienst niet meer 
goed uitvoeren en is WIND Internet genoodzaakt de dienstverlening aan Opdrachtgever te 
staken. 
 
Doeleinde 
De verwerking van persoonsgegevens van Opdrachtgever geschiedt met het doel de 
dienstverlening zoals weergegeven in het Contract met Opdrachtgever te verrichten. Deze 
dienstverlening bestaat onder andere uit het bieden van het overeengekomen gebruik van de 
applicatie Petear. WIND Internet kan gegevens van Opdrachtgever tevens inzetten om de 
naleving van de Algemene Voorwaarden WIND Internet dan wel het met Opdrachtgever 
gesloten Contract te controleren of om met Opdrachtgever in contact te komen.  
 
Voor zover uw e-mailadres bij WIND Internet bekend is, kan WIND Internet daarvan gebruik 
maken. Het e-mailadres wordt niet voor marketing doeleinden gebruikt, maar heeft slechts 
een administratieve functie en wordt bijvoorbeeld gebruikt om u op de hoogte te houden van 
belangrijke wijzigingen in Petear of voor communicatiedoeleinden. 
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Daarnaast gebruikt WIND Internet gebruikersdata om u een betere gebruikerservaring te 
bieden alsmede om de behoefte van de Petear gebruikers te analyseren. U stemt ermee in dat 
WIND Internet gebruikersdata in het bijzonder voor de volgende doeleinden mag gebruiken: i) 
voor back-up, administratie, archivering en wetenschappelijke doeleinden; ii) Gebruik van 
gebruikersdata om de Petear dienst te verbeteren alsmede voor veiligheids- en technische 
doeleinden; iii) WIND Internet in staat te stellen haar gebruikers via e-mail omtrent nieuwe 
functies, promoties en/of educatieve zaken te informeren, of om aanbiedingen te doen die 
mogelijk relevant voor u zijn, gezien de verstrekte gebruikersdata in Petear. 
In het bijzonder kan WIND Internet voor de hier voornoemde doeleinden gebruik maken van 
bepaalde persoonsgegevens en niet persoonlijk identificeerbare gegevens zoals anonieme 
gebruikersgegevens, Internet Protocol adressen, browsertype en cookies. 
 
Publiceren in Petear door Opdrachtgever 
Opdrachtgever heeft de mogelijkheid zelfstandig gegevens uit te wisselen door middel van 
Petear. Op het moment dat Opdrachtgever dit doet, realiseert hij zich dat hiermee 
persoonsgegevens kunnen worden geopenbaard. Dit houdt in dat een verwerking van 
persoonsgegevens kan plaatsvinden door andere gebruikers van Petear, waar WIND Internet 
in beginsel geen controle over kan uitoefenen. WIND Internet is niet verantwoordelijk voor 
deze verwerking en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden. WIND Internet 
vraagt haar gebruikers dan ook de privacy van anders gebruikers te respecteren en niet zonder 
toestemming (persoons)gegevens te publiceren of verder te verspreiden. 
 
Rechten ten aanzien van gegevens 
De Opdrachtgever heeft het recht om bij WIND Internet na te gaan of persoonsgegevens 
worden verwerkt, en indien dit zo is om een verzoek in te dienen tot correctie of verwijdering 
van deze gegevens. Ook is het mogelijk een verzet aan te tekenen tegen de verwerking van 
persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden gericht aan WIND Internet volgens de hierna 
volgende contactgegevens.  
 
Verwijdering 
Na het einde van het Contract tussen WIND Internet en Opdrachtgever worden de 
persoonsgegevens van Opdrachtgever zo snel mogelijk verwijderd. De algemene 
debiteurengegevens zullen, zolang als noodzakelijk, worden bewaard door WIND Internet.  
 
Cookies 
WIND Internet gebruikt cookies om de Petear dienst zo efficiënt mogelijk te kunnen 
aanbieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw gegevensdrager worden geplaatst en 
gelezen als een gebruiker een internetpagina bezoekt. Voor een optimaal gebruik van Petear 
is het gebruik van cookies noodzakelijk. Petear gebruikt zowel sessie-cookies als permanente 
cookies. Een permanente cookie blijft nadat u uw browser sluit op uw gegevensdrager 
aanwezig. Blijvende cookies kunnen worden gebruikt door uw browser bij volgende bezoeken 
aan de site. Sessie-cookies zijn tijdelijk en verdwijnen na het sluiten van de browser.  
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Indien Opdrachtgever het gebruik van cookies niet wenst, heeft u de mogelijkheid het 
cookiebeleid in uw browser te configureren, zodat u een melding krijgt, iedere keer dat een 
cookie wordt aangemaakt. Ook kunt u het plaatsen van cookies blokkeren. WIND Internet 
raadt dit echter af. Het blokkeren van cookies kan ervoor zorgen dat bepaalde aspecten van 
Petear niet naar behoren functioneren, niet volledig zichtbaar zijn of op andere wijze met uw 
gebruikerservaring interfereren. 
 
Disclaimer 
WIND Internet besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van de Opdrachtgever. 
Zij kan echter op geen enkele manier een garantie geven voor de vertrouwelijkheid van 
gegevens. Opdrachtgever is dan ook te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 
gegevens. WIND Internet aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard of uit welke hoofde dan ook, ontstaan door het gebruik van de diensten van WIND 
Internet.  
 
Verzoeken om informatie omtrent het voorgaande kunnen worden gericht aan: 
 
 
WIND Internet 
Tijnjedyk 89 (1e etage) 
8936 AC LEEUWARDEN 
 
of per e-mail aan: info@windinternet.nl 
 
 
WIND Internet kan dit statement wijzigen. De wijzigingen zullen worden aangekondigd en 
zullen gelden voor de gegevens verkregen na de datum van de wijziging.  
 
Op alle diensten van WIND Internet zijn de Algemene Voorwaarden WIND Internet van 
toepassing.  
 

mailto:info@windinternet.nl

