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GDPR & Cookie Policy 
  

 

1 GDPR 
 
De General Data Protection Regulation (GDPR) is een EU-verordening die een nieuw wettelijk kader 
vaststelt om de persoonsgegevens van EU-bewoners te beschermen. Organisaties die in de EU gevestigd 
zijn, evenals organisaties die persoonsgegevens van EU-bewoners verwerken, zijn verplicht zich aan de 
GDPR te houden. Met deze pagina willen wij u uitleggen hoe wij ons inzetten om de GDPR na te leven. 
 

Gegevensverwerker vs. gegevensbeheerder 
 
Als u een van onze klanten bent, treedt uw organisatie op als gegevensbeheerder (data controller), 
verantwoordelijk voor de aan ons verstrekte persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking 
bepaalt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij treden op als 
gegevensverwerker (data processor) en verwerken gegevens namens uw organisatie wanneer u een van 
onze producten gebruikt. 
 

Veilig en beveiligd 
 
Wij zorgen voor een beveiligingsniveau dat in verhouding staat tot het risico en in overeenstemming is 
met artikel 32 van de GDPR. 
 

Wij gebruikend de volgende sub-processoren 
 
Wij zijn wettelijk verplicht om onze klanten een bijgewerkte lijst te verstrekken van onze sub-processoren; 
externe gegevensverwerkers die wij gebruiken om u de best mogelijke service te bieden. Wij zijn ervan 
overtuigd dat deze partijen een zeer robuuste aanpak van gegevensbescherming hebben, de verplichtingen 
van de GDPR begrijpen en goed voorbereid zijn om daaraan te voldoen. 
 

Name Type of 
processing 

Location Website Webpage 

Google Infrastructure 
E-mail 
Analytics 

EU https://www.google.com  https://cloud.google.com/security/gdpr/  

Citrix Podio Infrastructure EU https://podio.com  https://help.podio.com/hc/en-
us/articles/360000980392-Where-is-
data-hosted-  

 



Podio Workflow 
Automation 

Infrastructure US https://workflow-
automation.podio.com/  

https://help.podio.com/hc/en-
us/articles/360000980392-Where-is-
data-hosted- 

 

2 Cookies 
 

Wat zijn cookies?  
 
Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites, maakt de website gebruik van cookies, dat zijn 
kleine bestanden die worden gedownload naar uw computer, om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina 
beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe we die gebruiken en waarom we deze cookies soms 
moeten opslaan. Wij geven ook aan hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit 
kan de functionaliteit van bepaalde elementen van de site aantasten of "breken".  
Voor meer algemene informatie over cookies, zie het Wikipedia-artikel over HTTP cookies. 
 
Dit document is van toepassing op alle pagina’s van onze websites quivvy.com en quivvytools.com. 
 

Hoe we cookies gebruiken 
 
Wij gebruiken cookies om een aantal redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de 
meeste gevallen geen standaardopties om cookies uit te schakelen zonder de functionaliteit en functies 
die ze aan onze website toevoegen volledig uit te schakelen. Wij raden u aan alle cookies aan te laten 
staan als u niet zeker weet of u ze nodig hebt of niet, voor het geval ze worden gebruikt om een dienst te 
verlenen die u gebruikt. 
 

Cookies uitschakelen 
 
Als cookies automatisch worden ingeschakeld in uw browser, gaan wij ervan uit dat u ze hebt 
geaccepteerd.  
U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen 
(raadpleeg de Help van uw browser om te weten hoe u dit moet doen). Wees u ervan bewust dat het 
uitschakelen van cookies de functionaliteit van onze website en veel andere websites die u bezoekt zal 
beïnvloeden. Het uitschakelen van cookies zal meestal ook resulteren in het uitschakelen van bepaalde 
functionaliteiten en functies van deze site. Het is daarom aan te raden cookies niet uit te schakelen. 
 

De cookies die wij plaatsen 
 
Als u inlogt op onze website, dan zullen wij cookies gebruiken voor het beheer van het inschrijfproces en 
de algemene administratie. Deze cookies worden gewoonlijk verwijderd wanneer u uitlogt. In sommige 
gevallen kunnen ze echter achteraf blijven bestaan om uw voorkeuren voor de site te onthouden wanneer u 
bent uitgelogd. Wij gebruiken cookies wanneer u bent ingelogd, zodat onze website dit kan onthouden. Dit 
voorkomt dat u opnieuw moet inloggen voor elke keer dat u een nieuwe pagina bezoekt. Deze cookies 



worden gewoonlijk verwijderd of gewist wanneer u uitlogt om ervoor te zorgen dat u alleen wanneer u 
ingelogd bent toegang heeft tot afgeschermde functies en plaatsen op de site. 
 

Cookies van derden 
 
In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derde partijen. In het volgende 
gedeelte wordt nader beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen. 
 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een vertrouwde analytische oplossing op het web die 
ons helpt te begrijpen hoe u de site gebruikt en ons manieren laat zien om uw ervaring te verbeteren. Deze 
cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang u op de site bent en welke pagina's u bezoekt, zodat wij 
boeiende inhoud kunnen blijven produceren. Voor meer informatie over Google Analytics-cookies, zie de info 
hierover op hun website. 
 
Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop 
onze service wordt geleverd. Wanneer we nog bezig zijn met het testen van nieuwe functies, kunnen deze 
cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring krijgt op onze website en ons 
tegelijkertijd inzicht te geven in welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen. 
 

Cookies op deze website 
 
Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van alle cookies die op deze website worden gebruikt: 
 

Cookie Domain Type Description Duration 

_ga quivvy.com Analytics Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. De 
cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en 
campagnegegevens te berekenen en het gebruik van de site bij 
te houden voor het analyserapport van de site. De cookies 
slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig 
gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren. 

2 years 

 

Meer informatie 
 
We hopen dat deze informatie u duidelijkheid heeft gebracht. Houd er rekening mee dat het voor een 
optimale website-ervaring meestal veiliger is om cookies ingeschakeld te laten. Zoals hierboven vermeld, 
kunnen cookies interageren met de functies die u op onze website gebruikt. Het uitschakelen ervan kan 
ertoe leiden dat bepaalde delen van onze site niet naar behoren werken. Als u echter nog steeds op zoek 
bent naar meer informatie, neem dan contact op met ons.   
 

Deze GDPR & Cookie policy werd het laatst aangepast op 2022-05-18 
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