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Privacy policy BizziBee.Today  

De Privacy Policy van BizziBee.Today geldt voor iedereen die de website https://bizzibee.today, of 

anderzijds contact zoekt met BizziBee.Today bezoekt.  

Bedrijfsgegevens  

Ons bedrijfsadres is Bergerstraat 2-4, 6226NA Maastricht 

Ons postadres is Bergerstraat 2-4, 6226NA Maastricht 

Ons E-mail adres is info@bizzibee.today 

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 60579242  

Ons B.T.W.-nummer is NL159508204B01  

Privacy policy  

BizziBee.Today respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om 

uw vragen, verzoeken en/of bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen in 

overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke 

wet- en regelgeving.. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw 

toestemming. BizziBee.Today zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend 

aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.  

BizziBee.Today gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten en overige website bezoekers de 

volgende diensten te leveren:  

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit 

te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Indien uw bestelling een abonnement 

(zoals Hosting of maandelijks terugkerende werkzaamheden) betreft, bewaren wij uw gegevens gedurende 

de hele looptijd, aangevuld met de wettelijke bewaartermijn die ons opgelegd wordt door Nederlandse en 

Europese wetgeving.  

Met uw toestemming (aanmelden nieuwsbrief of het volgen van de Social Media account van 

BizziBee.Today) gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van onze 

dienstverlening en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat 

laten weten door een e-mail te sturen naar info@bizzibee.today. 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om 

onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.  

BizziBee.Today verkoopt uw gegevens niet  

BizziBee.Today zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden 

ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons 

ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.  

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij BizziBee.Today  

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de 

coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Het plaatsen van 

een bestelling of gebruiken van de contactformulieren geschiedt via een beveiligde verbindingen tussen de 

webserver en uw browser.  

Uw gegevens inzien of wijzigen  

U kunt uw persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te 

achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. 

Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.  

Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een 

verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een brief voorzien 

van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar info@bizzibee.today. 
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Gebruik van cookies  

Op onze website gebruiken we cookies (Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden 

opgeslagen op uw computer. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een 

aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren en om online te adverteren. 

Ook verzamelen we met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze webwinkel.  

Als je niet wil dat er door bezochte websites cookies op je computer opgeslagen worden kun je je 

browserinstellingen aanpassen. Ook kun je cookies die al geplaatst zijn verwijderen van je computer.  Een 

overzicht van alle cookies op onze website, vindt u in onze Cookie Declaration: 

https://bizzibee.today/cookie-declaration/ 

U kunt deze inzien alvorens uw akkoord te geven op het gebruik van de cookies. Wij 

bieden u de mogelijkheid te kiezen welke cookies u wel/niet accepteert bij het bezoeken 

van onze website. Deze keuze wordt versleuteld (geanonimiseerd) opgeslagen. 

Over communicatie per brief  

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, 

op het adres dat u ons meegedeeld hebt.  

Over communicatie per telefoon  

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u 

opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen of de vragen die u ons gesteld heeft.  

Wijzigen gegevens  

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij 

van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met 

ons op te nemen via de e-mail.  

Vragen  

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van BizziBee.Today, dan kunt u ons altijd per e-

mail een bericht sturen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u 

deze wilt wijzigen.  

 


