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Goedendag!  
 
Goed dat je jezelf inleest in je rechten en wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.  
 
In dit complete en uitgebreide document vind je alles wat op jou van toepassing is als het gaat 
over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je hier wat over vragen? Stuur dan een e-mail 
naar info@goudenananas.nl onder vermelding van persoonsgegevens – Privacyverklaring.  
 
Verfrissende groet, 

 
Sayna de Voogd 
Eigenaar Gouden Ananas 
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1. Identiteit en contactgegevens 
In dit hoofdstuk vind je de identiteit en de contactgegevens van Marketingbureau de Gouden 
Ananas (de verwerkingsverantwoordelijke). Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming. 
Uiteraard kan jij altijd via je contactpersoon of de algemene contactgegevens verdere informatie 
opvragen.  

Algemene identiteit en contactgegevens 
Marketingbureau de Gouden Ananas Marketingbureau de Gouden Ananas, gevestigd aan 
Hooghiemstraplein 97-97, 3514 AX Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Algemene contactgegevens: www.goudenananas.nl, info@goudenananans.nl, 
Hooghiemstraplein 97-97, 3514 AX Utrecht, telefoonnummer: 085- 060 0113. 

2. Jouw rechten als betrokkene 
In deze paragraaf informeren we je graag over jouw rechten als ‘betrokkene’ wat in deze context 
betekent dat  je onder een van onze categorieën van verwerking valt. En dat je op basis van de 
grondslagen overeenkomst en/of toestemming persoonsgegevens aan ons verstrekt die wij 
verwerken.  
 
Als persoon, waar wij als Gouden Ananas persoonsgegevens van opslaan, heb je rechten. 
Hieronder hebben wij de rechten voor je opgesomd: 

•   Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. 
•   Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. 
•   Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen 

verwerkt in te zien. 
•   Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te 

wijzigen. 
•   In het geval van de grondslag ‘toestemming’ heb je het recht deze toestemming op elk 

moment in te trekken, wij verwijderen de persoonsgegevens op schriftelijk verzoek.  
•   Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten 

verwerken. 
•   Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: 

het recht op een menselijke blik bij besluiten. 
•   Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
•   Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan 

hier.  
•   Je bent als betrokkenen verplicht om de informatie te verstrekken in het geval van de 

hoofdcategorieën: klant en medewerkers. Indien dit niet gebeurt in het geval van de 
hoofdcategorieën klant en medewerkers kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd 
en zal deze met in achtneming van boetes voor het vroegtijdig ontbinden worden 
opgeheven. De website gebruiker hoeft dit niet. Als marketinglead is het niet mogelijk 
anders de waardevolle informatie gratis te downloaden. Hier kan uiteraard wel voor 
worden betaald.  

•   Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.  
•   Mochten gegevens afkomstig zijn van een andere instantie, of een openbare instantie 

wordt hierover apart gecommuniceerd.  
 

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging  
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking 
van jouw persoonsgegevens sturen naar sayna@goudenananas.nl. Om er zeker van te zijn dat 
het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met 
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op jouw verzoek . Marketingbureau de Gouden Ananas wil je er tevens op wijzen dat je 
de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
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Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
Enkele algemene vragen over de rechten van betrokkenen vind je hier. Lees je hiervoor in en 
geef bij je leidinggevende per e-mail aan dat je hier kennis van hebt vernomen en stel een 
slimme vraag. Ons systeem moet waterdicht zijn J.  
 
3. Persoonsgegevensverwerking bij Marketingbureau de Gouden Ananas 
In dit hoofdstuk vind je de volgende informatie: 

•   Doeleinden en rechtsgrond (grondslag) van de verwerking 
•   Intentie van doorgeven persoonsgegevens buiten de EU en op welke rechtsgrond 
•   De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens 
•   De bewaartermijn van de gegevens 

Marketingbureau de Gouden Ananas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 
onze diensten (grondslag uitvoering overeenkomst) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons 
verstrekt (grondslag: toestemming). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die 
wij verwerken: 
 
3.1 Categoriegroep klanten 
In deze categorie zien we actieve klanten (in de 
afgelopen 12 maanden bediend) en inactieve klanten (in 
de afgelopen 12 maanden niet bediend, maar wel 
contact gehad in de afgelopen 12 maanden). Dit houden 
wij bij in ons CRM-systeem. Wij informeren je altijd 
voordat we je definitief verwijderen uit onze databases. 
Waarom? Omdat we weten dat de dagelijkse praktijk 
veel van je vergt, en zaken soms langer duren dan je 
had gehoopt, zonde om dan het contact definitief te 
verbreken toch? Mocht je toch behoefte hebben aan 
doorlopend contact, dan is dat uiteraard geen probleem, 
alleen gaan we dan over op de officiële grondslag: 
toestemming – hiervoor krijg je op dat moment een 
uitnodiging als inactieve klant.  
 

•   Bedrijfsnaam 
•   Voor- en achternaam van contactpersonen 
•   Adresgegevens (voor levering diensten en 

facturatie) 
•   Telefoonnummer  
•   E-mailadressen (contactpersonen en 

administratie) 
 
3.1.1 Grondslag: overeenkomst 
Om onze overeenkomst uit te voeren hebben wij de informatie nodig: om de diensten op locatie te 
leveren, eventuele producten af te leveren, te kunnen factureren en voor de Belastingdienst de 
gegevens te bewaren. is de bewaartermijn zoals in paragraaf 2.1.2 verlopen? Dan gaan we 
desgewenst over op de grondslag: toestemming. Wat inhoud dat je ons schriftelijk toestemming 
geeft om jouw gegevens op te slaan, dan valt het onder de bewaartermijn van een marketinglead 
(2.4).  
 
3.1.2 Duur bewaring 
84 maanden na laatste factuur worden de persoonsgegevens uit ons administratiesysteem 
verwijderd (verplichting Belastingdienst). Na 24 maanden na de laatste factuurdatum en/of 12 
maanden na het laatste contact, verwijderen wij de gegevens na een laatste bericht uit ons CRM-
systeem.  
 
3.2 Categoriegroep Medewerkers 
Onder deze groep verstaan wij huidige en ex-collega’s (2 subcategorieën). Medewerkers bestaan 
uit: medewerker, stagiair, ZZP-er, vrijwilliger.  
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3.2.1 Huidige medewerkers 
 

•   Kopie identiteitsbewijs 
•   Voor- en achternaam  
•   Naw-gegevens 
•   Telefoonnummer 
•   Privé en zakelijk e-mailadres (privé voor contact wanneer uit dienst) 
•   Gegevens (naam + telefoonnummer) contact in geval van nood 
•   Arbeidscontract 
•   Loonadministratie 

 
3.2.1.1 Grondslag: overeenkomst 
Om onze overeenkomst uit te voeren hebben wij de persoonsgegevens nodig: om de 
loonadministratie in orde te maken, in geval van nood contact op te kunnen nemen met jou 
naasten.  
om de diensten op locatie te leveren, eventuele producten af te leveren, te kunnen factureren en 
voor de Belastingdienst de gegevens te bewaren. is de bewaartermijn zoals in paragraaf 2.1.2 
verlopen? Dan gaan we desgewenst over op de grondslag: toestemming. Wat inhoud dat je ons 
schriftelijk toestemming geeft om jouw gegevens op te slaan, dan valt het onder de bewaartermijn 
van een marketinglead (2.4).  
 

3.2.1.2 Duur bewaring 
Gedurende periode in dienst/werkzaam bij de 
Gouden Ananas + 84 maanden na 
uitdiensttreding (verplichting Belastingdienst).  
 
3.2.2 Ex-medewerkers 
 
•   Kopie identiteitsbewijs 
•   Voor- en achternaam  
•   Naw-gegevens 
•   Telefoonnummer 
•   Privé en zakelijk e-mailadres (privé voor 
contact wanneer uit dienst) 
•   Arbeidscontract 
•   Loonadministratie 
 
3.2.2.1 Grondslag: overeenkomst 
Om onze overeenkomst uit te voeren hebben 
wij de persoonsgegevens nodig: om de 
loonadministratie in orde te maken en het is 
een verplichting van de belastingdienst om de 

administratie en dus de persoonsgegevens tot 7 jaar na de laatste salarisbetaling en/of 
uitdiensttreding te bewaren.  
 
3.2.2.2 Duur bewaring 
Gedurende periode in dienst/werkzaam bij de Gouden Ananas + 84 maanden na uitdiensttreding 
(verplichting Belastingdienst).  
 
3.3 Categorie Sollicitanten 
Hierin onderscheiden wij twee subcategorieën: 2.2.1 Sollicitanten actief 2.2.2 Actief 
geïnteresseerden 
 
3.3.1 Sollicitanten actief 
Deze sollicitanten reageren op een openstaande vacature en/of hebben een open sollicitatie 
ingezonden. Gedurende het beslisproces bewaren wij: 

•   Voor- en achternaam  
•   Naw-gegevens 
•   Telefoonnummer 
•   E-mailadres  
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•   CV 
 

3.3.1.1 Grondslag: toestemming 
Wat inhoud dat je ons schriftelijk toestemming hebt gegeven om jouw gegevens op te slaan.  
 
3.3.1.2 Duur bewaring 
Deze gegevens bewaren wij gedurende de sollicitatieprocedure en verwijderen wij direct en uiterlijk 
na 2 maanden na de afronding van deze procedure. Bij een goede klik vragen we je overigens wel 
eerst om toestemming te verlenen voor het langer bewaren van je persoonsgegevens – om op een 
later moment wellicht wel de perfecte match te zijn (zie paragraaf 2.2.2)  
 
3.3.2 Actieve geïnteresseerden 
Op basis van toestemming bewaren wij je als actief geïnteresseerde sollicitant in een Excel 
overzicht, met als doel hen te benaderen bij het vrijkomen van een rol (vacature). Wat wij van je 
bewaren? 

•   Voor- en achternaam  
•   Naw-gegevens 
•   Telefoonnummer 
•   E-mailadres  
•   CV 

 
3.3.2.1 Grondslag: toestemming 
Wat inhoud dat je ons schriftelijk toestemming hebt gegeven om jouw gegevens op te slaan.  
 
3.3.2.2 Duur bewaring 
Deze gegevens bewaren wij na schriftelijke toestemming 12 maanden. Voor we je verwijderen 
benaderen we je nogmaals met het verzoek om dit met 12 maanden te verlengen. Waarom? Zou 
toch zonde zijn als die klik voor niets is geweest.  
 
3.4 Marketingleads 
Wij kennen diverse subcategorieën van marketingleads. 
Kenmerkend voor een marketinglead is dat wij 
persoonsgegevens (minimaal benodigde) altijd alleen 
verwerking na schriftelijke toestemming. Hierover 
informeren wij marketingleads vooraf, en wij vragen 
vooraf toestemming alvorens wij dit gaan verwerken. 
Denk aan het verkrijgen van gratis kennisdocumenten/-
video’s, onze inspiratiemail, de Gouden Marketing Scan 
en meer.  
 

•   Voornaam  
•   E-mailadres  
•   Optioneel telefoonnummer 
•   Optioneel bedrijfsnaam  

 
3.4.1 Grondslag: toestemming 
Wat inhoud dat je ons schriftelijk toestemming hebt 
gegeven om jouw persoonsgegevens op te slaan. In ruil 
hiervoor krijg jij waardevolle content gratis tot je 
beschikking.  
 
3.4.2 Duur bewaring 
Na schriftelijke toestemming bewaren wij de persoonsgegevens net zolang tot dat Deze gegevens 
bewaren wij na schriftelijke toestemming 12 maanden. Voor we je verwijderen benaderen we je 
nogmaals met het verzoek om dit met 12 maanden te verlengen. Waarom? Zou toch zonde zijn als 
die klik voor niets is geweest.  
 
Gaat direct op maillijst. Zolang deze worden geopend bewaren we deze. Na niet openen - gaat een 
termijn van 12 maanden in waarin we aankondigen dat de mails niet meer verstuurd worden. En 
dat ze van de lijst worden gehaald.  
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3.5 Website-gebruiker 
Om jouw ervaring als gebruiker te verbeteren, werken wij met cookies. Bijvoorbeeld om anoniem 
het gedrag op de website te monitoren of content beter aan te laten sluiten bij de behoefte van 
bezoekers. Wat registreren we? 

•   Surfgedrag (geen IP-adres) 
•   Duur bezoek 
•   Aantal bezochte pagina’s 
•   Eventueel terugkerend bezoek  

 
3.5.1 Grondslag: toestemming 
Wat inhoud dat je ons het cookie statement kan accepteren of weigeren. De cookies worden op den 
duur in elk geval verwijderd. En wij traceren alleen het noodzakelijke voor het doel. Omdat de 
website en de cookies niet op persoonsniveau traceren, zijn wij niet in staat om aan te geven welke 
cookies bij jou wel/niet zijn geregistreerd – dit kunnen we tenslotte niet achterhalen.  
 
3.5.2 Duur bewaring 
Cookies werken voor een aantal maanden, maar vaker dan dat zal jij je cookies zelf verwijderen.  
 
3.6 Salesleads 
Staan we op het punt om mogelijk zaken te doen? Dan registreren wij uiteraard wat gegevens om 
contact te onderhouden. Om het gesprek telkens daar te vervolgen waar we zijn gebleven noteren 
wij dit in ons CRM systeem. Wat wij daarom opslaan is: 
 

•   Bedrijfsnaam 
•   Voor- en achternaam van contactpersonen 
•   Bezoekadres (voor afspraken) 
•   Telefoonnummer contactpersoon/-personen 
•   E-mailadressen (contactpersonen) 

 
3.6.1 Grondslag: toestemming 
Hiervoor vragen we je uiteraard vooraf toestemming.  
 
3.6.2 Duur bewaring 
We verwijderen de gegevens op jou verzoek, of na 24 maanden geen contact te hebben.  
 
4. Verwerking persoonsgegevens 
Om aan de Algemene Verordening te voldoen heeft Marketingbureau de Gouden Ananas de 
volgende beleidsdocumentatie in werking gesteld. Dit alles om enerzijds jou als gewaardeerd 
contact te informeren, maar bovenal intern alles in staat te stellen om de gegevens te beschermen.  

•   1805 Verwerkingsregister Marketingbureau de Gouden Ananas 
•   1805 Gegevensbeschermingsbeleid Marketingbureau de Gouden Ananas 
•   Deze privacyverklaring 
•   Benodigde verwerkingsovereenkomsten met softwareleveranciers 
•   Geheimhoudingsverklaringen van medewerkers, stagiaires, ingehuurde ZZP-ers en/of 

vrijwilligers 
 
4.1 Verwerking in het buitenland 
In deze paragraaf staat welke informatie eventueel aan buiten de EU gevestigde of internationale 
organisaties wordt gedeeld. Het gros van onze systemen zijn Nederlands en in Nederland 
gevestigd. Met uitzondering van onze marketingtools, dit zijn Amerikaanse partijen en met hen 
worden onder een verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens uitgewisseld. Dit doen wij op 
grondslag van de toestemming én met als doel om de ervaring van mensen binnen deze 
categorieën te verbeteren en ze beter te bedienen. Het gaat hierbij om 
 

Categorie Grondslag Doeleinden Tools 
Marketingleads (allen) Toestemming Verbeteren ervaring 

en verbeteren 
aansluiting aanbod 

ActiveCampaign,  
Google Analytics, 
WordPress 
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Salesleads Toestemming Verbeteren ervaring 
en verbeteren 
aansluiting aanbod 

ActiveCampaign,  
Google Analytics, 
WordPress 

 
4.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwekren  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter 
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn 
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 
met ons op via sayna@goudenananas.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
4.3 doel en grondslag  
Marketingbureau de Gouden Ananas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

•   Het afhandelen van jouw betaling 
•   Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
•   Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 
•   Om goederen en diensten bij je af te leveren 
•   Marketingbureau de Gouden Ananas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk 

toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
4.4 Delen van persoonsgegevens met derden 
Marketingbureau de Gouden Ananas verstrekt uitsluitend aan derden onder een 
verwerkingsovereenkomst. En alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, 
dan wel voor het doeleinden dat we in de toestemming hebben benoemd of te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. 
 
4.5 Beveiliging van jouw persoonsgegevens 
Marketingbureau de Gouden Ananas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: 085 – 060 0113 
of info@goudenananas.nl. 
 
5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Je vindt deze cookie statement ook op de 
website: GoudenAnanas.nl/cookie-statement 
5.1 Cookies? Wat zijn dat? 
Om je ervaring op GoudenAnanas.nl zo goed 
mogelijk te laten verlopen, zetten wij cookies 
in. Simpel gezegd, zijn cookies tekstbestanden 
die worden opgeslagen op jouw laptop, 
smartphone of tablet. Uiteraard beschadigen 
cookies jouw apparaten niet. De opgeslagen 
informatie kan bij een volgend bezoek aan 
GoudenAnanas.nl wederom naar onze servers 
worden verstuurd.  

5.2 Welke cookies gebruiken wij dan?  
Goede vraag! Wij zetten de 3 soorten 
cookies voor je op een rij: 

•   Functionele cookies 
De naam zegt het al, deze cookies 
zorgen ervoor dat de website werkt. Dit 
is dan ook de reden dat het niet 
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mogelijk is deze uit te zetten – dan functioneert de website namelijk niet meer. We 
onderscheiden: a). sessie cookies, welke direct na je bezoek worden verwijderd, en b.) 
permanente cookies worden bewaard om te voorkomen dat je niet telkens dezelfde actie 
hoeft uit te voeren. Wij delen de informatie niet met derden.  
 

•   Analytische cookies 
Deze cookies geven ons informatie over hoe de website wordt gebruikt. En ook deze 
zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Zo geven deze cookies ons inzicht in waar 
er op onze website naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat jij een pagina krijgt te 
zien (laadtijd) – een minuut lang wachten op een pagina is wel erg ouderwets ;-). Goed om 
te weten sommige analytische cookies mogen worden geplaatst zonder jouw toestemming, 
bij andere analytische cookies is jouw toestemming wel nodig.  
 

o   Google Analytics 
Het Amerikaanse Google verzorgt onze analytische cookies, doordat wij gebruik 
maken van Google Analytics. Waarom wij hier gebruik van maken? Om onze 
website beter af te stemmen op het gebruik van de gebruikers. Kortom, om de 
website relevanter te maken voor bezoekers.  
 
Om dit te kunnen, plaatst Google Analytics een permanente analytische cookie op 
jouw apparaat. Dit betekent dat jouw gegevens (gedrag op onze website) wordt 
gedeeld met Google. Uiteraard delen wij alleen het hoognodige en in lijn met de 
binnen de AVG toegestane data. Goed om te weten deze informatie gebruiken we 
altijd in combinatie met de informatie van andere gebruikers. We identificeren jou 
dus niet als individu in de gegevens van Google Analytics.  
 
Google heeft geen toestemming van ons, marketingbureau de Gouden Ananas om 
jou gegevens met derden te delen. Google kan wel wettelijk verplicht worden de 
informatie met derden te delen. Wil je voorkomen dat Google Analytics je herkent? 
Schakel dan de cookies uit in je browser. De data die Google verzamelt, wordt 
zoveel mogelijk geanonimiseerd: uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 
 
De informatie die Google Analytics van de GoudenAnanas.nl verzamelt, slaat 
google op in services in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het Privacy 
Shield principe van het Amerikaanse Ministerie van Handel, wat betekent dat er bij 
de verwerking van eventuele persoonsgegevens een passend beschermingsniveau 
wordt gehandhaafd. Google houdt zich aan de Privacy Shield principes.   

 
•   Social media cookies 

Op onze websitepagina’s hebben we social media netwerken buttons verwerkt. Denk aan 
Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube. Waarom? Zodat je ons direct op deze kanalen kan 
volgen – en altijd geïnspireerd blijft op het gebied van innovatie, marketing, branding en 
ondernemerschap. Om deze buttons te laten werken, geven deze netwerken stukjes codes 
mee aan de buttons (eigendom van de social media netwerken). Door deze codes worden 
er cookies op onze website geplaatst. Hier hebben wij geen invloed op. Wil je dit liever 
niet? Bezoek dan de website van het  betreffende social media netwerk en lees hun 
privacyverklaring (let op: deze wijzigen regelmatig). Hierin lees je wat zij  met jou 
persoonsgegevens doen en via welke cookies ze deze verwerken.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en 
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies 
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook 
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor 
een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-
ermee/ 

5.2.1 De cookies die we op onze website gebruiken heten 



Privacyverklaring de Gouden Ananas 
Versie 1.0 – 15 mei 2018 

 

Versie 1.0 | auteur: Sayna de Voogd - Gouden Ananas  
Bron: de kaders van deze privacyverklaring komen van de Autoriteit Persoonsgegevens: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-
betrokkenen#hoe-stelt-u-een-privacyverklaring-op-6255, geraadpleegd op 15 mei 2018. 
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•   Google Analytics 
Deze cookie registreert (zonder IP-adres) surfgedrag op onze website, op basis daarvan 
verbeteren wij deze telkens weer een beetje. Zodat jouw volgende bezoek nog relevanter 
is.  
 

•   Nelio AB Testing 
Deze cookie gebruiken wij om de website te optimaliseren door 2 versies van een pagina te 
tonen en te kijken welke het beste werkt voor jou als bezoeker.  
 

•   Form tracker  
Wat deze cookie doet weten wij nog niet – maar hier zijn we mee bezig J  
 

•   trackcmp.net 
Cookie van ActiveCampaign onze marketingtool. Dit zorgt ervoor dat wij de ervaring op de 
website en met onze content kunnen verbeteren.  

5.3 Cookies verwijderen of uitschakelen 
Je wilt cookies verwijderen of uitschakelen? Dat kan uiteraard! Het kan zijn dat onze website dan 
niet optimaal werkt. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd: 

•   Chrome 
•   Firefox 
•   Internet Explorer 
•   Edge 
•   Safari (iOS) 
•   Safari (macOS) 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk 
voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die 
Marketingbureau de Gouden Ananas met je heeft gesloten. 

Nawoord 
Denk je wow, wat een informatie, maar ik mis nog een ding… Dat kan natuurlijk! Laat het ons dan 
weten: info@goudenananans.nl en we informeren je er zo snel als mogelijk over.  


