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Wie zijn we? 

Wij zijn 24u7 Uitzendbureau en onze URL is: 24u7-uitzendbureau.nl. 

Welke data we verzamelen en waarom we dat doen: 

– Reacties 

Wanneer je een comment op onze website achterlaat, verzamelen we de data die getoond word in 
het reactie-formulier. Ook je IP adres en de browser user-agent worden gecombineerd verzameld, dit 
doen we om spam-reacties te voorkomen. 

Een geanonimiseerde string die aan de hand van je e-mailadres wordt aangemaakt (ook wel een hash 
genoemd), kan aan de Gravatar service worden doorgegeven, om te kijken of er een Gravatar 
(profiel) aan je e-mailadres gekoppeld is. De privacy policy van Gravatar lees je hier: 
https://automattic.com/privacy/. 

Na goedkeuring van je reactie is je Gravatar/profiel afbeelding zichtbaar voor het publiek in de 
context van je reactie. 

– Media 

Als je afbeeldingen naar deze site upload, zou je dat zonder locatie data (EXIF data) moeten doen. 
Bezoekers die deze website bezoeken en jouw afbeelding downloaden, kunnen eenvoudig de locatie 
data uit deze afbeelding halen. 

Contactformulieren 

Wanneer je een contactformulier op onze website invult, verzamelen we de data die getoond word 
in het reactie-formulier. Ook je IP adres en de browser user-agent worden gecombineerd verzameld, 
dit doen we om spam te voorkomen. 

Cookies 

Wanneer je een reactie op onze site achterlaat kun je ervoor keuzen om je naam, e-mailadres en je 
website in een cookie te bewaren. Dit doen we voor je eigen gemak, zodat je deze zaken niet steeds 
hoeft in te vullen. Deze cookie is één jaar geldig. 

Als je een account hebt en inlogt op deze site, stellen we eerst een tijdelijke cookie in om te 
achterhalen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt 
vernietigd wanneer je de browser afsluit. 

Wanneer je inlogt, stellen we diverse cookies in die je log-in informatie en bijvoorbeeld je 
schermgrootte opslaan. Log-in cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor bijvoorbeeld je 
beeldschermgrootte zijn één jaar geldig. 



Wanneer je ook ‘onthoud mij’ selecteert, word je log-in informatie voor twee weken opgeslagen. 
Wanneer je uitlogt, wordt de cookie verwijdert. 

Embedded content van andere websites 

Deze website kan embedded content bevatten. Denk hierbij aan video’s, een Facebook feed, 
enzovoorts. Embedded content van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als deze doet op 
de oorspronkelijke bron. 

Deze content kan informatie over jou verzamelen, cookies gebruiken, extra derde partijen tracking 
toevoegen en je interactie met de embedded content monitoren, waaronder ook je interactie met 
die content als je een account hebt voor de bron van de embedded content en bij deze bron bent 
ingelogd. 

Analytics 

We gebruiken Google analytics om je gedrag op onze website bij te houden. Dit doen we, zodat we 
weten hoe je onze website gebruikt en hoe we deze waar nodig moeten verbeteren zodat je ervaring 
optimaal is. 

Met wie we je data delen 

We delen je data met Google en Facebook. 

Hoe lang we je data bewaren 

Wanneer je een reactie achterlaat, worden de reactie en hieraan verbonden meta-data voor 
onbepaalde tijd. Dit doen we om volgende reacties automatisch goed te keuren in plaats van deze in 
een moderatie-wachtrij te laten staan. 

Van gebruikers die zich op onze website aanmelden slaan we ook persoonlijke informatie op die ze 
opgeven in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers die een account hebben, kunnen hun eigen 
informatie altijd inzien, wijzigen, aanpassen of zelfs verwijderen. Het enige dat niet mogelijk is, is het 
aanpassen van de gebruikersnaam. 

De administrator kan de informatie van een gebruikersaccount ook inzien én wijzigen. 

Welke rechten heb jij over je data 

Wanneer je een account op deze site hebt, of een (of meerdere) reactie(s) hebt achtergelaten, kan je 
een bestand aanvragen van de data die wij beheren omtrent jouw account. Je kan daarnaast een 
verzoek indienen waarin je ons vraagt om alle data die we omtrent jouw account beheren, 
verwijderen. Er is echter ook data die we vanwege administratieve, wettelijke of beveiligende 
redenen niet mogen, of kunnen verwijderen. 

Waar we je data naartoe sturen 

Reacties kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde anti-spam service. 

Je contactinformatie 



Je contactinformatie wordt zo goed als mogelijk beveiligd bewaard. 

Hoe we je data beveiligen 

We beveiligen je data door deze ten eerste zorgvuldig te behandelen. Daarnaast beveiligen we je 
data door middel van wachtwoord(en) en je data enkel online op te slaan, indien dit nodig is voor de 
werking van onze website óf wanneer we dit vanwege administratieve, wettelijke of beveiligende 
redenen verplicht zijn. 

Let op: deze verklaring heeft enkel betrekking op onze online activiteiten. Wenst u informatie te 
ontvangen omtrent onze offline activiteiten (administratie)? Neem dan contact met ons op. 


