Ons privacybeleid
Persoonsgegevens
Op Weethetsnel.nl verzamelen en gebruiken we diverse gegevens van jou. De wet
noemt dit persoonsgegevens: alle gegevens die direct of indirect aan jou te koppelen
zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld je gebruikersnaam, je e-mailadres maar ook
gegevens van je browser en je IP-adres. Hoe wij met deze gegevens omgaan, hebben we
in dit privacybeleid zo duidelijk mogelijk voor je op een rijtje gezet.
1. Toegang tot Weethetsnel.nl zonder account
Je kunt instructies bekijken op Weethetsnel.nl zonder dat je een
Weethetsnel.nl-account hebt. Je kunt contact met ons opnemen via het
contactformulier van Weethetsnel.nl of door ons rechtstreeks een e-mail te sturen.
Ook hiervoor hoef je jezelf niet te registreren met een account.
2. Jouw Weethetsnel.nl-account
Voor sommige acties op Weethetsnel.nl (zoals het toevoegen van instructies, het
plaatsen van reacties, het markeren van instructies of het aanmaken van afspeellijsten)
heb je een Weethetsnel.nl-account nodig. We vragen je naar een aantal
persoonsgegevens wanneer je een account aanmaakt, waaronder jouw e-mailadres en
een wachtwoord. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om je account te activeren
en je toegang te verschaffen tot de website. Jouw e-mailadres zal niet zonder
toestemming met derden worden gedeeld. De door jou gekozen gebruikersnaam zal bij
je persoonlijke profiel op de website worden vertoond en wordt tevens gekoppeld aan
berichten die je op Weethetsnel.nl plaatst.
3. Opslaan van jouw gebruiksgegevens
Wanneer je Weethetsnel.nl gebruikt, kunnen we (persoons)gegevens opslaan over je
gebruik van de site, zoals de video's die je bekijkt, de (persoons)gegevens die je over
jezelf weergeeft -aan ons of openbaar- en gegevens van elementen waarop je op
Weethetsnel.nl klikt (zoals door Google analytics opgeslagen
gebruikersinterface-elementen of instellingen die je doorvoert binnen je profiel). Als je

een account hebt aangemaakt en bent aangemeld, kunnen we bepaalde gegevens
koppelen aan jouw Weethetsnel.nl-account zodat je deze gegevens zelf gemakkelijk
terug kunt vinden. Denk hierbij aan afspeellijsten die je opslaat, favoriete instructies
die je wilt bewaren of beoordelingen die je geeft aan een instructie.
4. Gebruik persoonsgegevens, e-mail adres, logbestandgegevens
Als je persoonsgegevens (dit zijn bijvoorbeeld je leeftijd en geslacht) naar
Weethetsnel.nl verzendt, kunnen we die persoonsgegevens gebruiken om de functies
en functionaliteit van Weethetsnel.nl te bewerken, onderhouden en verbeteren. We
kunnen ook markeeractiviteiten (zoals het beoordelen van instructies) en andere
communicatie die je aan ons verzendt, verwerken.
We gebruiken je e-mailadres en andere persoonsgegevens niet voor het verzenden van
commerciële berichten of marketingberichten zonder jouw toestemming. We
gebruiken je e-mailadres incidenteel zonder verdere toestemming voor
administratieve of belangrijke niet- marketingdoeleinden (zoals het melden van grote
veranderingen in Weethetsnel.nl of voor andere klantenservicedoeleinden).
We gebruiken cookies, webbakens en andere logbestandgegevens om: (a) informatie
op te slaan zodat je deze tijdens je huidige of volgende bezoek aan de
Weethetsnel.nl-site niet opnieuw hoeft in te voeren; (b) aangepaste, gepersonaliseerde
inhoud en informatie te bieden; (c) de doeltreffendheid van eventuele
marketingcampagnes te testen; (d) statistische gegevens te verzamelen, zoals het
totale aantal bezoekers, bekeken pagina's, enzovoort, zodat we de website verder
kunnen optimaliseren en (e) jouw deelname, inzending en status voor eventuele
promoties, sweepstakes en wedstrijden bij te houden.
Meer uitleg en informatie over de opslag van cookies vind je onder punt 8.
5. Gegevens die openbaar zijn
Wanneer je een Weethetsnel.nl-account aanmaakt, worden sommige
(persoons)gegevens over je Weethetsnel.nl-account en je accountactiviteiten
weergegeven op je openbare profiel. Dit kan de datum zijn waarop je een
Weethetsnel.nl- account hebt aangemaakt, jouw profielfoto, je leeftijd en -indien

ingevuld- je biografie. Openbaar gedeelde activiteiten kunnen daarnaast onder meer je
favoriete instructies bevatten, berichten die je op Weethetsnel.nl plaatst, instructies
die je hebt beoordeeld en -indien je over deze bevoegdheid beschikt-, instructies die je
hebt toegevoegd. Deze gegevens zijn zichtbaar voor andere gebruikers, wanneer ze
jouw profiel bezoeken. Het vertonen van je leeftijd kun je uitschakelen bij de privacy
instellingen van jouw profiel. Daarnaast kun je ervoor kiezen om gegevens, zoals een
profielfoto of biografie, niet in te vullen.
Openbaar beschikbare informatie kan door het algemene publiek worden bekeken en
onverhoopt door anderen worden verzameld en gebruikt. Weethetsnel.nl is niet
aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door jouzelf op de website geplaatste
persoonlijke informatie.
Wanneer je content plaatst of berichten verstuurt via de website, wordt je
accountnaam (en niet je e-mailadres) aan andere gebruikers getoond en kunnen enkel
geregistreerde gebruikers contact met je opnemen via het plaatsen van berichten en

reacties. Weethetsnel.nl zal je een automatisch gegenereerde e-mail sturen wanneer je
een bericht van een andere geregistreerde gebruiker ontvangt.
6. Jouw keuzes en instellingen
Als je een Weethetsnel.nl-account hebt, kun je op elk gewenst moment je persoonlijke
profielgegevens, e-mailvoorkeuren en privacy-instellingen bijwerken of corrigeren.
Hiervoor ga je naar de profielpagina van je account.
Het verwijderen van je profiel en de bijbehorende gegevens kan onder de
functionaliteit ‘Accountinstellingen’, die je vindt onder jouw account. Voor het
opvragen van gegevens, het verwijderen van jouw profiel of voor vragen over ons
beleid kun je ook altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info [at]
weethetsnel.nl.
7. Services van derden
Enkele geavanceerde functies van Weethetsnel.nl kunnen andere services van Google
(zoals Google Analytics, Google Search Console, Google Search Tool en Google
AdSense) of Facebook (bijvoorbeeld inloggen met je Facebook account) nodig hebben

om goed te presteren. De privacykennisgevingen van die services zijn van toepassing
op het gebruik van je persoonsgegevens, zoals deze aan de betreffende services zijn
gekoppeld.
Indien je gebruik maakt van ons platform, dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent
en akkoord gaat met de manier waarop Google jouw persoonsgegevens verwerkt. Alle
informatie hierover vind je het Google Privacybeleid.
8. Advertenties en gebruik van cookies
Weethetsnel.nl streeft ernaar relevante en bruikbare advertenties voor je weer te
geven. Wij registreren daarom jouw surfgedrag en maken gebruik van cookies. Deze
cookies gebruiken we ook om het gebruik van de website te verbeteren. Een cookie is
een eenvoudig klein bestandje dat ongemerkt met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt
opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s
van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het
gebruik van deze cookies via je browser weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het
gebruiksgemak van de website kan beperken.
Op dit moment worden op Weethetsnel.nl advertenties weergegeven die zijn
geselecteerd door het Google AdSense advertentiesysteem. Daarnaast kunnen
adverteerders en andere externe advertentiebedrijven ook direct advertenties
plaatsen op Weethetsnel.nl. Adverteerders kunnen aan de hand van cookies relevante
advertenties weergeven op basis van interesses en demografische categorieën die zijn
gekoppeld aan online activiteiten die niet te identificeren zijn (zoals bekeken
instructies en video’s of activiteiten op andere sites van AdSense-partners).
Adverteerders kunnen ook advertenties aan je vertonen op basis van je eerdere
activiteiten op desbetreffende site van die adverteerder of op basis van
niet-persoonlijke gegevens zoals opgeslagen door andere bedrijven. Deze
niet-persoonlijke gegevens worden door andere partijen afzonderlijk bewaard en staan
los van je account bij Weethetsnel.nl.
Weethetsnel.nl levert zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan externe

advertentieservers of advertentienetwerken. Raadpleeg het privacybeleid van deze
externe advertentieservers of advertentienetwerken voor meer informatie over hun
werkwijzen en over hoe je je voor sommige hiervan kunt afmelden. Het privacybeleid
van Weethetsnel.nl is niet van toepassing op de activiteiten van deze externe
adverteerders of websites en we kunnen deze externe activiteiten niet reguleren.
(Persoons)gegevens die zijn verkregen via externe advertentieservers en die daarna
worden gedeeld met Weethetsnel.nl, worden bewaard en behandeld door
Weethetsnel.nl in overeenstemming met dit privacybeleid.
9. Inzage in je persoonsgegevens
Je hebt het wettelijk recht in te zien welke persoonsgegevens wij verwerken en om
verwijdering daarvan te eisen. In principe zijn al deze gegevens voor jou via de site
herleidbaar, bijvoorbeeld door jouw geplaatste berichten en beoordelingen te bekijken.
Bij berichten die je plaatst, staat een verwijder link waarmee je deze kunt verwijderen.
Al jouw persoonsgegevens worden zo snel mogelijk –binnen 24 uur- verwijderd
wanneer je jouw account opheft. Berichten die je op de site hebt geplaatst worden na
verwijdering van je account anoniem weergegeven, indien je de berichten niet zelf
handmatig hebt verwijderd.
10. Kennisneming en wijzigingen in ons Privacybeleid
Weethetsnel.nl zal de website en de diensten op de website aanbieden en de gegevens
van gebruikers verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid. Je verklaart
kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en daarmee akkoord te gaan.
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring,
indien dit nodig blijkt. Het is aan te bevelen deze verklaring geregeld te raadplegen,
zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aan de hand van de data van
opgeslagen eerdere versies in onderstaand archief, kun je controleren of er na je
laatste inzage een nieuwe versie is gepubliceerd.

Als er aanzienlijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, zullen wij zorgen voor een meer
opvallende kennisgeving (bijvoorbeeld kennisgeving via e-mail of kennisgeving door
middel van een pop-up bij je eerstvolgende bezoek).
Laatst aangepast: 24 juli 2019
Eerdere versies van ons Privacybeleid, kun je vinden in het archief op onze website.

