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Privacy beleid 
 

Jouw privacy is voor ons ontzettend belangrijk. Bij Ziber hebben we daarom onze principes 
over privacy hier beschreven en we beloven jou dat we hiernaar handelen. 

• We vragen geen persoonlijke informatie als we dit ook niet echt nodig hebben. 
• We delen jouw persoonlijk informatie niet met anderen behalve als we moeten 

voldoen aan de wet, we onze producten ontwikkelen, of onze rechten moete 
beschermen. 

• We slaan jouw persoonlijke gegevens niet op in onze servers, tenzij dit nodig is voor 
de werking van een van onze diensten. 

• In onze Ziber Producten maken we het jou gemakkelijk om zelf in te stellen welke 
informatie juist wel of juist niet online zichtbaar is voor het publiek, zoekmachines of 
andere partijen.  

Ziber (een handelsnaam van Windkracht Internet B.V.) biedt een online platform voor het 
creëren en onderhouden van onder meer websites, nieuwsbrieven en displays die onder 
verschillende Ziber productnamen online worden aangeboden. Ziber respecteert jouw 
privacy met betrekking tot alle informatie die je aanlevert tijdens het gebruik van een van 
onze Ziber Diensten.  

Website bezoekers 
Zoals de meeste website hosting bedrijven, verzamelt Ziber niet-persoonlijke informatie van 
bezoekers van het soort dat (web-)browsers en servers typisch beschikbaar stellen, zoals 
het type browser, taal voorkeur, verwijzende websites, datum en tijd van ieder bezoek dat 
een website bezoeker aflegt. Ziber heeft als doel met deze gegevens beter te begrijpen hoe 
gebruikers van Ziber Diensten de diensten gebruiken, zodat we hiermee het gebruik 
kunnen verbeteren en optimaliseren voor de gebruiker. Ziber stelt daarnaast deze niet 
persoonlijk informatie van bezoekers beschikbaar aan Opdrachtgevers middels een 
statistieken overzicht betreffende het Ziber Product waar zij een abonnement op hebben. 

Ziber verzamelt ook in potentie persoonlijk-identificeerbare informatie zoals IP (Internet 
Protocol) adressen van gebruikers die zijn ingelogd een van de Ziber Diensten of informatie 
achterlaten op onze Ziber Diensten. Ziber stelt alleen informatie van ingelogde gebruikers 
en IP-adressen van gebruikers beschikbaar onder dezelfde voorwaarden als we gebruiken 
in geval we informatie beschikbaar stellen van persoonlijk-identificeerbare informatie als 
hieronder beschreven, met als uitzondering dat de e-mail adressen en IP-adressen ook 
zichtbaar zijn voor de beheerders (c.q. Opdrachtgevers) van een Ziber Product. 

Verzamelen van Persoonlijk identificeerbare informatie 
Sommige gebruikers van Ziber Diensten kiezen voor interactie met Ziber waardoor Ziber 
genoodzaakt is om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. Het soort en de 
hoeveelheid informatie die Ziber verzamelt hangt af van de soort interactie. Bijvoorbeeld, 
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voor het aanmaken van een Ziber ID vragen we jouw naam en e-mailadres. Wanneer je met 
jouw Ziber ID een abonnement wilt activeren voor een Ziber Product, vragen we 
aanvullende informatie waaronder persoonlijke en financiële informatie die noodzakelijk is 
om de transactie en de overeenkomst af te ronden. Ziber stelt geen persoonlijk-
identificeerbare informatie beschikbaar anders dan hieronder beschreven. Daarnaast 
kunnen gebruikers te alle tijden weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te 
verschaffen, met de aantekening dat dit ertoe kan leiden dat ze bepaalde functies van de 
Ziber Diensten niet kunnen gebruiken. 

Gezamenlijke statistieken 
Ziber verzamelt statistieken over het surfgedrag van gebruikers van haar websites en de 
Ziber Diensten. Zo brengt Ziber bijvoorbeeld de meest bezochte Ziber website van 
Opdrachtgevers in kaart, of naar welke zoektermen het meest gezocht wordt, alvorens een 
gebruiker op een Ziber website komt. Ziber kan deze informatie publiekelijk gebruiken 
zonder daarbij persoonlijk identificeerbare informatie te tonen anders dan hieronder 
beschreven. 

Bescherming van bepaalde Persoonlijk identificeerbare informatie 
Ziber deelt in potentie persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare 
informatie alleen aan de eigen medewerkers, Opdrachtgevers en gelieerde organisaties die 
(i) de informatie nodig hebben om deze op verzoek van Ziber te kunnen verwerken of om 
diensten te kunnen leveren en/of gebruiken binnen de Ziber Diensten, en (ii) akkoord gaan 
om deze informatie niet met anderen te delen. Sommige van deze medewerkers, 
Opdrachtgevers en gelieerde organisaties kunnen gevestigd zijn buiten jouw eigen 
thuisland. Door gebruik te maken van Ziber Diensten en/of Ziber Producten geef je 
toestemming voor het doorgeven van dergelijke informatie aan hen. Ziber zal onder geen 
voorwaarde in potentie persoonlijk identificeerbare en/of persoonlijk identificeerbare 
informatie verhuren dan wel verkopen aan iemand.  

Ziber zal alleen anderen dan haar medewerkers, Opdrachtgevers en gelieerde organisaties, 
als hierboven beschreven, toegang geven tot in potentie persoonlijk identificeerbare en 
persoonlijk identificeerbare informatie als antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel 
of ander overheidsverzoek of als Ziber gelooft dat het beschikbaar stellen van deze 
informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om het eigendom of de rechten van Ziber te 
beschermen, of die van derden of het algemeen publiek belang.  

Als je een geregistreerd gebruiker bij Ziber bent met een Ziber ID, dan kan Ziber je op 
bepaalde momenten informeren via e-mail over nieuwe functies, jou vragen om feedback, 
en je up-to-date houden over wat er bij Ziber speelt. We gebruiken hier over het algemeen 
onze websites voor om dit soort informatie te communiceren, waardoor we het aantal van 
dit soort e-mails tot een minimum kunnen beperken.  

Ziber zal alle noodzakelijke maatregelen nemen die men redelijkerwijs mag verwachten om 
bescherming te creëren tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging 
van in potentie persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie. 
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Mocht het voorkomen dat er een datalek door Ziber is geconstateerd als bedoeld in artikel 
3a van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), zullen wij deze tijdig, juist en volledig 
melden bij onze gebruikers evenals bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. 

Cookies 
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling 
dat deze opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker en bij een volgend bezoek 
weer naar de server teruggestuurd wordt. Ziber gebruikt cookies, zodat Ziber gebruikers 
kan identificeren, kan volgen en hun voorkeuren kan opslaan. Dit is bijvoorbeeld 
noodzakelijk om een website van een Opdrachtgever te laten werken tijdens het online 
proces. Gebruikers van Ziber websites die niet willen dat er een cookie wordt geplaatst op 
hun computer kunnen deze voorkeur instellen in hun webbrowser, met de aantekening dat 
bepaalde functies van Ziber websites en/of Ziber Diensten dan niet goed werken.  

Advertenties & cookies van anderen 
Ziber plaatst geen advertenties op haar websites of in haar Ziber Diensten, noch cookies die 
een commercieel doel dienen om bijvoorbeeld gerichte advertenties te kunnen tonen op 
jouw computer. Toch kan het zijn dat je op Ziber websites advertenties of website functies 
ziet van partijen die door Opdrachtgever toegang hebben gekregen tot het Ziber Product 
waar deze Opdrachtgever een abonnement op heeft bij Ziber. Deze advertenties of website 
functies kunnen mogelijk cookies plaatsen waardoor de server van de partij achter deze 
cookies jouw computer kan herkennen en ook jouw surfgedrag in kaart kan brengen. Deze 
partij zou hiermee gerichte advertenties aan jou kunnen aanbieden waarvan zij denken dat 
die voor jou interessant zijn. Wat partijen betreft kun je hierbij denken aan bijvoorbeeld, 
doch niet uitsluitend, Facebook, Google, Instagram, Pinterest en Twitter. Dit privacy beleid 
dekt het gebruik van cookies door Ziber zelf en niet de cookies van deze andere partijen 
dan Ziber. 

Overig 
Als Ziber, of het grootste deel van haar bezittingen, wordt verkocht, of in het geval dat Ziber 
haar activiteiten staakt of in een faillissement geraakt, is de gebruikers informatie een van 
de bezittingen die zal worden overgenomen door een andere partij. Je erkent dat een 
dergelijke transactie zou kunnen gebeuren, en dat de verwerver van Ziber door kan gaan 
met het gebruik van jouw persoonlijke informatie als beschreven in dit beleid. 

Veranderingen in Privacy beleid 
Het is mogelijk dat Ziber haar Privacy beleid bijstelt naar haar eigen oordeel. Ziber raadt 
gebruikers aan om regelmatig dit Privacy beleid te controleren op eventuele wijzigingen. 
Wanneer je beschikt over een Ziber ID, zullen we ook een melding maken van eventuele 
wijzigingen in dit Privacy beleid. Wanneer je na een wijziging in het Privacy beleid gebruik 
blijft maken van Ziber Diensten en/of Ziber Producten accepteer je de doorgevoerde 
wijzigingen. 
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