
 

 

Privacy Beleid Stanleads  

Wie zijn we 
Ons website-adres is: https://stanleads.com. 

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten 
welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens 
verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij 
werken. 

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de diensten van Stanleads.com. Je dient je 
ervan bewust te zijn dat Stanleads.com niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van 
andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy- en 
cookiebeleid te accepteren. 

Stanleads.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen 
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of 
je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van 
onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens 
wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst 
gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel 
kunnen worden verstrekt. 

Wanneer je een bestelling plaatst vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken, 
waaronder; NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bij directe bankbetaling ook 
bankgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Jouw 
gegevens worden opgeslagen op secure servers. 

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en jouw verzoeken te 
beantwoorden. 

Media 
Als je een gebruiker bent en afbeeldingen/bestanden 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. 

Offerte aanvraag & contact 
Via de website heb je de mogelijkheid om met ons in contact te komen door middel van het 



contactformulier of de app. Voor de afhandeling van je aanvraag maken wij gebruik van de 
opgegeven persoonsgegevens voor contact. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard 
zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de 
volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Geüploade bestanden worden na 
verwerking verwijderd. 

Google Analytics 
Google Analytics wordt door Stanleads gebruikt om bij te houden hoe bezoekers onze website 
gebruiken. In de verwerkersovereenkomst met Google staan afspraken over hoe om te gaan 
met data. Google gebruikt de gegevens niet voor andere Google diensten. 

Cookies 
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze 
bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden 
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij 
gebruiken deze informatie tevens om rapporten over de website-activiteit op te stellen en 
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien 
hoe vaak de website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke 
pagina’s op de website worden bezocht. 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en 
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze 
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar 
lang geldig. 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je 
browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt 
verwijderd zodra je je browser sluit. 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en 
schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave 
opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je 
uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. 

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser 
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het 
artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. 

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw 
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 je browser. 

Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 



worden beschreven in dit privacy- en cookiebeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming 
hiervoor hebben verkregen. 

Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld of aan derden verkocht. 

Ingesloten inhoud van andere websites 
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, 
afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact 
hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde 
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie 
met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. 

Veranderingen 
Dit privacybeleid 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 
dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. 

Bewaartermijnen 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw 
bestelling af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de 
beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een 
wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar 
voor betaalgegevens). 

Keuzes voor Persoonsgegevens 
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om 
een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens 
die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we 
van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in 
verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. 

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit 
privacybeleid, kun je contact met ons opnemen: info@stanleads.com. 

 


