
Privacyverklaring Allfree 

 

 

1. Inleiding 
 

Dit is de privacy verklaring van Allfree B.V. (“Allfree”) , waarin zij verklaart hoe zij omgaat 

met de persoons- en organisatiegegevens die zij verkrijgt via deze webpagina.  

 

2. Webbezoek 

 

Bij bezoek aan deze webpagina worden de technische kenmerken (zoals opgraagde url, ip-

nummer en browsertype) van uw opvragingen bijgehouden. Deze gegevens worden 

uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Allfree gaat niet na (als dat al zou 

kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en Allfree herleidt deze gegevens dus 

niet tot uw persoon. 

 

3. Advertentievertoningen en –clicks door advertentienetwerken 

 

Allfree participeert in advertentienetwerken, waaronder Google, die eigen registraties voeren 

en die een eigen privacybeleid hebben. Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde 

'webbeacons' kunnen advertentienetwerken zogenaamde 'cookies' plaatsen in en lezen van uw 

webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is 

geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien 

als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende 

opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door Allfree 

en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of 

gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een 

website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw 

bezoek aan websites van Allfree en andere websites op internet. Met de standaardinstellingen 

accepteren de meeste Internetbrowsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal 

weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u 

cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van de websites van Allfree niet 

beschikbaar zijn.  

 

4. Google Analytics 

 

Allfree kan gebruik maken van Google Analytics van Google Inc. Google Analytics maakt 

gebruik van cookies om Allfree te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De 

door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van 

uw ip-nummer) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 

Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website 

gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en 

andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google 

mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 

of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-

nummer niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te 

maken van deze webpagina geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door 

Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.  

 

 



5. Contactformulieren en e-mail  

 

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op deze webpagina invult en 

opstuurt, of Allfree een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt samen met de 

technische kenmerken door Allfree bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van 

uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of 

verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in 

ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht 

gedurende 7 jaar kan worden bewaard.  

 

6. Deelname aan interactieve delen van deze webpagina 

 

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van deze webpagina, waarvoor u zich moet 

registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw 

profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens 

worden door Allfree voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van 

de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt.  

 

7. Interviews en citaten  

 

Wanneer Allfree u voor een van onze websites heeft geïnterviewd of geciteerd en u na 

verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met 

vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan is Allfree in 

het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te 

vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van "de naam is op verzoek van 

betrokkene gefingeerd"). 

 

8. Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen  

 

Wanneer er naar het oordeel van Allfree sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van 

onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of emailadressen de toegang 

ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, 

kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik 

kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden om aangifte te 

kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Allfree stelt gegevens ter beschikking 

wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht. 

 

9. Gebruik verstrekte gegevens  

 

De gegevens die u op deze website verstrekt, kunnen worden gebruikt om u informatie te 

verstrekken over nieuwe ontwikkelingen van Allfree en aan Allfree gelieerde partners. 

Als u geen informatie meer wilt ontvangen kunt u dit schriftelijk melden aan Allfree onder 

vermelding van uw naam, adres en contactgegevens. 

 

10. Kennisneming en verbetering van uw gegevens 
 

Als u wilt weten welke gegevens Allfree over u heeft vastgelegd, of als u uw gegevens wilt 

wijzigen, kunt u schriftelijk contact opnemen met Allfree. Een dergelijk verzoek dient te zijn 

voorzien van uw naam, adres en zo mogelijk uw e-mailadres. Tevens kunt u uw persoonlijke 

gegevens laten verwijderen. 



11. Overdracht onderneming 
 

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Allfree kan het voorkomen dat een of meer 

onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval 

zullen ook de gegevens van onze bezoekers en klanten worden overgedragen. 

 

12. Wijzigingen 
 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op 

deze pagina. 

  

13. Vragen en contact 
 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of het privacybeleid, kunt u contact opnemen 

met Allfree. 

 

Allfree B.V. 

Postbus 1680  

9701 BR Groningen 

 

Email:   info@allfree.nl  

Telefoon:  0800-allfree (gratis 0800-2553733) 

 

 

mailto:info@allfree.nl

