
          

PRIVACYVERKLARING DE WERELD VAN MEJA  

De wereld van MeJa wordt verzorgd door MeJa Online, geves5gd te Groningen onder KvK nr. 86018868. 

MeJa Online (''wij''), geves3gd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (''u''). Wij 
verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten. 

De Wereld van MeJa acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. 
Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de 
vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet 
uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG. 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met 
welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze 
Privacyverklaring heeL betrekking op onze websites, gerelateerde websites en Diensten. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die De Wereld van MeJa aanbiedt, dan 
kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens 
die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere 
doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeL 
gegeven. 

Soorten gegevens verzameld 

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen: 

• Persoonlijke iden3fica3egegevens: naam, achternaam; 

• Contac3nforma3e: adres, e-mail, telefoonnummer; 

• Betaalinforma3e; BTW nummer, Bankrekeningnummer; 

• ATeeldingen waarmee u kunt worden geïden3ficeerd; 

• Andere informa3e die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-
adres, feedback en meningen. 

• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit 
bedrijf onderdeel is van een adverten3enetwerk) 

Gronden voor de verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden: 

• Aanmelden en verifiëren / authen3ceren van gebruikers van de Diensten; 

• Communica3e tussen De Wereld van MeJa en websitebezoekers; 

• Opmaken en versturen van facturen; 

• Spampreven3e; 

• Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail; 

• Analyse van sta3s3eken en op3malisa3e van de Diensten. 
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Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw 
toestemming, die u te allen 3jde kunt intrekken. 

Bewaren van persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze 
Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 
12 maanden. 

Uw rechten 

U heeL het recht op inzage van de informa3e die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact 
met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u 
verwerken. Mogelijk moeten we uw iden3teit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooL 
dat de verstrekte informa3e die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons 
opnemen om uw informa3e te updaten. U heeL ook het recht om bezwaar te maken tegen de 
gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informa3e verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment 
informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We 
zullen al3jd 3jdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het 
antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder. 

Delen met anderen  

We zullen uw informa3e niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in 
het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisa3e, met ons heeL afgesloten, 
of tenzij dit een wecelijke verplich3ng is. 

De Wereld van MeJa verkoopt jouw gegegvens niet aan derden. We verstrekken uw 
persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst 
met u of om te voldoen aan een wecelijke verplich3ng.  

Met bedrijven die uw gegevens verwekren in opdracht van ons wordt er een 
verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkeheid van jouw gegevens.  

Met de volgende derden deelt De Wereld van MeJa gegevens: 

- Administra3ekantoor: gebruikt de inkoop- en verkoopfacturen om de BTW aangiLe te doen. 

- Factura3eprogramma: gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens voor het opmaken van 
offertes en facturen 

- Par3j voor hos3ng van de website en e-mail. Zij zorgen dat de website goed func3oneert, dat 
we geod bereikbaar zijn per mail en dat de beveiliging hier omtrent in orde is. De gegevens 
zijn geanonimiseerd zichtbaar.  

- E-mail automa3on programma: voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden 
diensten, aanvraag e-book. Hiervoor heeL het programma je voornaam en mailadres nodig. 
Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.  

Om u de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van u aan 
Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer u kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de 
gegevens om te beoordelen of u gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens 
zijn uw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van uw bestelling, zoals de 
betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke. Uw persoonsgegevens 
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worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en 
zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt. 

DoorgiJe van persoonsgegevens 

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens 
buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er 
zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde 
Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse par3j aan het Privacy Shield voldoet. Voor 
andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie 
erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt. 

AnalyLcs 

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van sta3s3sche analyses, 
waaronder via Google Analy3cs en Piwik. Deze sta3s3eken worden gebruikt om de Diensten te 
op3maliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de 
website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.  

Cookies 

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informa3e kunnen bieden. 
Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen 
bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het func3oneren van de site. Denk hierbij aan de 
mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de 
website sneller te maken. Ook gebruiken wij analy3sche cookies die geen inbreuk maken op uw 
privacy.  

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-
adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik 
maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We 
gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in 
staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere iden3ficerende informa3e, behalve 
wanneer u ons dergelijke informa3e verstrekt en gebruik blijL maken van hetzelfde IP-adres. 

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en 
adverten3es kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd 
over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Onze website gebruikt de 
Google Ads Remarke3ng service om te adverteren op websites van derden (inclusief Google). Deze 
adverten3es zijn gericht op bezoekers die onze website hebben bezocht. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informa3e die eerder is opgeslagen via de instellingen van 
uw browser verwijderen. 

Beveiliging  
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We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtma3ge verwerking 
worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen 
genomen: 

• Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor; 

• Encryp3e van data; 

• Pseudonimiseren van data; 

• Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel; 

• Overdrachten alleen over SSL; 

• Purpose-bound toegangsbeperkingen; 

• Controle van erkende autorisa3es. 

Websites en Diensten van derden 

Onze Diensten omvacen ac3viteiten gerelateerd aan het leveren van soLware waarmee onze klanten 
hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij 
verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. 
Als u vragen heeL over informa3e die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kunt u 
contact opnemen met de organisa3e die de website heeL opgezet. Onze klanten bepalen welke 
andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke 
andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen 
niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij 
adviseren u om de privacyverklaringen van deze par3jen te lezen. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 1 september 2022. 
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