Privacy bij Exitable.
Bijgewerkt: juni 2021

Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe wij persoonlijke
gegevens van je verzamelen via interactie met ons en onze website, maar ook hoe wij met deze
gegevens omgaan.

Algemeen
Voor de uitoefening van onze werkzaamheden en het verrichten van de overeengekomen diensten
verwerkt Exitable informatie over personen (persoonsgegevens). Wij gaan vertrouwelijk om met deze
gegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens enkel met jouw toestemming. Je geeft een aantal van
deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer je een overeenkomst met
ons aangaat. Maar ook wanneer je een (contact)formulier invult, bijvoorbeeld als je
inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken
Wij gebruiken persoonsgegevens om met je te communiceren. Wij gebruiken deze
gegevens niet voor reclame-uitingen als je ons daar geen toestemming voor hebt gegeven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en beschermen deze op de volgende manieren:
● Jouw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen in ons systeem; Met de leveranciers van
onze systemen hebben wij, waar mogelijk, verwerkersovereenkomsten afgesloten zodat ook zij
de veiligheid van jouw gegevens waarborgen.
● Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk opgeslagen. Dit betekent dat wij je gegevens
bewaren zolang je gebruik maakt van onze diensten. Wanneer je ons op enige wijze hebt
aangegeven dat jeop de hoogte wilt blijven van onze diensten en ontwikkelingen in de markt
(bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) en ons daar een (e-mail) adres voor hebt verstrekt, zullen wij
die gegevens bewaren tot je aangeeft daar geen gebruik van te willen maken.
● Zowel de servers van Exitable als van haar verwerkers bevinden zich in de EU of in landen
waarvan de Europese Commissie bepaald heeft dat ze "een passend beschermingsniveau
waarborgen".
● Exitable bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt al haar platformen en overige middelen vanuit de
“privacy by design / privacy by default” gedachte. Dit houdt in dat in alle fases van een productie
nagedacht wordt over de beveiliging en minimalisatie van persoonsgegevens. Opgeleverde
producten voldoen aan de AVG en hebben dus een passend beveiligingsniveau.
● Alle webplatformen van Exitable zijn SSL-gecertificeerd. Dit is een beveiliging door middel van
encryptie. Data wordt versleuteld verzonden, waardoor gegevens niet door derden “meegelezen”
of aangepast kunnen worden.
● Persoonsgegevens die Exitable van (de gebruikers van) haar klanten verwerkt bevinden zich
primair in beveiligde online systemen. Alleen tijdens onderhoud, security updates of
development werkzaamheden kunnen gegevens tijdelijk lokaal opgeslagen worden. De lokale
opslag is (net als de online opslag) beveiligd met een wachtwoord, alleen toegankelijk voor
direct betrokkenen en wordt na afloop van de werkzaamheden weer verwijderd.
● Wachtwoorden voor gebruikte systemen zijn alleen bekend bij de direct betrokken werknemers
van Exitable. Wachtwoorden worden nooit zonder expliciete toestemming van de klant gedeeld
met derden.
● Exitable heeft een ‘protocol datalekken’. Dit gaat onmiddellijk van kracht op het moment
Exitable een datalek ontdekt. In dit protocol is ook opgenomen dat de klant en de Autoriteit

●

Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging binnen 48 uur op de hoogte gebracht wordt van
het lek.
Jouw persoonsgegevens worden uiteraard niet verspreid/verkocht aan derden.

Exitable neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als je het idee heeft dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sander@exitable.nl.

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens
Je hebt te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en deze te
wijzigen of verwijderen. Jekunt hiertoe een verzoek indienen door contact met ons op te nemen. Ook
kun je te allen tijde uitschrijven voor promotionele mailings (als je hiervoor reeds ingeschreven was).

Gegevens en doeleinden
Er worden door Exitable voor verschillende doelen diverse persoonsgegevens verwerkt. Hierna wordt
aangegeven welke gegevens wij voor welke doelen verwerken.

Leveren van diensten / uitvoeren opdrachten
Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden als digitale designers, ontwikkelaars, strategen en
marketeers en het leveren van onze diensten worden gegevens verwerkt zoals: naam, e-mailadres,
telefoonnummer en bedrijfsgegevens.
Afhankelijk van de werkzaamheden, samenwerking of de aan ons gegeven opdracht kan het nodig zijn
dat je aanvullende gegevens aan ons verstrekt.

Nieuwsbrief en overige e-mailcommunicatie
Voor het toezenden van nieuwsbrieven, beantwoorden van e-mails of vragenformulieren via onze
website, uitnodigingen voor evenementen of het anderszins verstrekken van voor jou(mogelijk)
interessante informatie, verwerken wij gegevens als jouw naam en e-mailadres.
Wij sturen alleen e-mails met promotionele inhoud als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Marketing en sales
Om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen van (potentiële) opdrachtgevers, waartoe wij
een gerechtvaardigd bedrijfsbelang hebben, maken wij gebruik van verschillende marketing- en
sales-middelen. Denk hierbij aan advertenties, social media berichten, e-mails en directe communicatie
via telefoon of (bedrijfs)bezoeken. Verkregen persoonsgegevens worden gebruikt om communicatie
persoonlijker te maken en de inhoud beter af te stemmen op jouw behoeftes.
Exitable plaatst geen advertenties van derden op haar websites, maar adverteert wel op websites van
anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerk
adverteerders om te weten te komen welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het
soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent jouw internetgebruik.

Sollicitaties en stages
Voor een sollicitatieprocedure en ook in geval van open sollicitaties voor een functie bij Exitable
verzamelen wij gegevens van kandidaten/sollicitanten. Dat gebeurt door telefonische- en persoonlijke
contacten, per post of e-mail en/of via WhatsApp. Verzameld worden dan onder andere: naam, adres,
geboortedatum, e-mailadres en overige contactgegevens, en ook zaken als een CV (curriculum vitae),

gegevens over opleidingen en diploma’s, gegevens over voorgaande werkgevers en
arbeidsgeschiedenis.
Deze gegevens worden door Exitable bewaard en mogelijk gebruikt voor toekomstige vacatures en de
communicatie hieromtrent. Wens je dat de gegevens door ons na de initiële sollicitatieprocedure
worden verwijderd dan vernemen wij dit graag.

Website en social media
Onze websites en social media kanalen zijn belangrijke middelen om onze doelgroepen te bereiken. Om
dit zo goed mogelijk en doelgericht te doen, maken we gebruik van cookies (een cookie is een stukje
informatie dat door een website naar jouw browser wordt gestuurd en vervolgens op jouw computer
wordt opgeslagen) en soortgelijke technologieën op onze websites. De gegevens die we hiermee
verzamelen zijn geen persoonsgegevens maar gebruiksgegevens. We gebruiken de gegevens om onze
website te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiksvriendelijkheid.
Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in "sessiecookies" en "permanente cookies". Sessie cookies
helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden jouw progressie van pagina naar pagina
bij, zodat je niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die jetijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt
ingevoerd. Sessie cookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de
webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van
gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven
op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als jouw browser opnieuw start.
Wij gebruiken permanente cookies bijvoorbeeld om jouw taal- en land voorkeuren vast te leggen.

Cookies overkoepelend
Google Analytics
Google Analytics is een analysetool die het gebruik van een website of (web)app in kaart brengt.
Zodoende kunnen wij de prestaties van onze websites analyseren en verbeteren. Gegevens en gedrag
van gebruikers worden geanonimiseerd verwerkt en zijn dus niet te herleiden tot een individu.

Google Tag Manager
Tags zijn stukjes code die er bijvoorbeeld voor zorgen dat de website meetbaar is. Google Tag Manager
is een container waarin verschillende tags verzameld worden. Op deze manier hoeft niet voor elke
(analyse)tool of meetpunt een aparte code op de website geplaatst te worden.

SharpSpring
Wij gebruiken SharpSpring op onze website. SharpSpring is een inbound marketing platform dat
faciliteert in zowel content management, zoekmachine optimalisatie, verspreiding van content en het
automatiseren van marketingprocessen. Als een gebruiker de tracking cookies accepteert, wordt er
bezoekersdata van de gebruiker verzamelt zodat de content en gebruikservaring van een volgend
bezoek beter afgestemd kan worden op de behoeftes van de gebruiker.
SharpSpring plaats een aantal verschillende cookies die noodzakelijk zijn om de website, onderdelen en
modules goed te laten functioneren. Het gaat om een vaste set aan cookies welke niet afzonderlijk aan
of uit te zetten zijn.

Cookies op exitable.nl gespecificeerd (11-06-2021)
1.

_ga
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_gid
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○
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5.

6.

7.

8.

9.

Type: HTTP cookie
Komt vanuit Google Analytics
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de
bezoeker de website gebruikt.
Deze cookie wordt geplaatst om Google Analytics werkbaar te maken en data juist weer te geven
daarin.

_gat
○
○
○
○

4.

Type: HTTP cookie
Komt vanuit Google Analytics
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de
bezoeker de website gebruikt
Deze cookie wordt geplaatst om Google Analytics werkbaar te maken en data juist weer te geven
daarin.

_ga_#
○
○
○

Type: HTTP cookie
Komt vanuit Google Analytics
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
Deze cookie wordt geplaatst om Google Analytics werkbaar te maken en data juist weer te geven
daarin.

Type: HTTP cookie
Komt vanuit Google Analytics
Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals
data voor het eerste en meest recente bezoek.
○ Deze cookie wordt geplaatst om Google Analytics werkbaar te maken en data juist weer te geven
daarin.
CookieConsent
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit de cookiebanner
○ Een functionele cookie die de cookiestatus van de gebruiker opslaat
○ Voor deze cookie hoeft geen toestemming gevraagd te worden
○ Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
CONSENT
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit de cookiebanner
○ Een functionele cookie die de cookiestatus van de gebruiker opslaat
○ Gebruikt om te herkennen of de gebruiker de cookies wel of niet heeft geaccepteerd.
seg
○ Type: Pixel Tracker
○ Komt vanuit SharpSpring, bron is adnxs.com
○ Registreert statistische data over gebruiksgedrag op de website
○ Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
personalization_id
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit SharpSpring, bron is Twitter
○ Met deze cookie kan de bezoeker inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel
○ Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
ouid
○ Type: HTTP cookie

○
○

○

Komt vanuit SharpSpring, bron is AddThis.com
Stelt een ID-reeks in voor de specifieke bezoeker. Dit wordt gebruikt om de bezoeker bij terugkeer
op de website te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag van de bezoeker registreren en
de functie voor delen van sociale media faciliteren
Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.

10. uid
○
○
○

○
11. na_id
○
○
○
○
12. getuid
○
○
○

○
○
13. uuid2
○
○
○
○
○

Type: HTTP cookie
Komt vanuit SharpSpring, bron is AddThis.com
Creëert een uniek, door een machine gegenereerd gebruikers-ID. Stelt de gebruiker in staat
inhoud te delen via sociale netwerken en verstrekt gedetailleerde statistieken aan verschillende
aanbieders.
Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
Type: HTTP cookie
Komt vanuit SharpSpring, bron is AddThis.com
Gebruikt om de bezoeker bij een herbezoek te herkennen. Hierdoor kan de website het gedrag
van de bezoeker registreren en de social media-deelfunctie faciliteren
Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
Type: Pixel Tracker
Komt vanuit SharpSpring, bron is adnxs.com
Deze cookie is ingesteld door de doelgroepmanager van de website om de tijd en de frequentie
van bezoekersgegevens vast te stellen – wordt gebruikt om bezoekersgegevens afkomstig van
verschillende websites te synchroniseren en te verzamelen.
Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
Type: HTTP cookie
Komt vanuit SharpSpring, bron is adnxs.com
Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. De ID
wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.

14. anj
Type: Pixel Tracker
Komt vanuit SharpSpring, bron is adnxs.com
Registreert een uniek ID dat de gebruiker herkent
Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
15. test_cookie
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit SharpSpring, bron is doubleclick.net
○ Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
○ Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
16. IDE
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit SharpSpring, bron is doubleclick.net
○
○
○
○

○

○
○

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te
rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het
doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te
presenteren.
Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.

17. __ss_tk
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit SharpSpring
○ Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt
gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. Met de cookie kan de
website ook bepalen hoe de bezoeker de website heeft bezocht.
○ Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
○ Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
18. __ss
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit SharpSpring
○ Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt
gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. Met de cookie kan de
website ook bepalen hoe de bezoeker de website heeft bezocht.
○ Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
○ Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
19. __ss_referrer
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit SharpSpring
○ Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt
gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. Met de cookie kan de
website ook bepalen hoe de bezoeker de website heeft bezocht.
○ Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
○ Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
20. _fbp
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit Facebook
○ Wordt gebruikt om real time biedingen te doen als adverteerder zijnde
○ Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
21. fr
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit Facebook
○ Wordt gebruikt om real time biedingen te doen als adverteerder zijnde
○ Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
22. koitk
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit SharpSpring
○ Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt
gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. Met de cookie kan de
website ook bepalen hoe de bezoeker de website heeft bezocht.
○ Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
○ Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
23. i

○
○
○

○
○
24. pa_uid
○
○
○
○
○

Type: HTTP cookie
Komt vanuit SharpSpring, bron is openx.net
Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en op
welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met als doel het optimaliseren van de weergave
van advertenties op basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde
advertentienetwerk gebruiken.
Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
Type: HTTP cookie
Komt vanuit SharpSpring, bron is prfct.co
Gebruikt op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken om advertenties weer te geven
aan de andere adverteerders in het netwerk.
Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.

25. pa_#_ts
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit SharpSpring, bron is prfct.co
○ Gebruikt op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken om advertenties weer te geven
aan de andere adverteerders in het netwerk.
○ Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
○ Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
26. A3
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit SharpSpring, bron is Yahoo
○ Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt
gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren.
○ via https://koi-3qnlzgqrl8.marketingautomation.services/client/ss.js?ver=2.4.0
○ Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
27. cs
○ Type: Pixel Tracker
○ Komt vanuit SharpSpring, bron is pixel-geo.prfct.co
○ Deze cookie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties te optimaliseren door het gedrag
van de bezoeker op meerdere websites te verzamelen. Deze uitwisseling van bezoekersgegevens
wordt normaal gesproken verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling.
○ Voor deze cookie dient expliciet toestemming gegeven te worden
○ Deze cookie wordt altijd standaard (samen met de andere Sharpspring cookies als een vaste set)
door Sharpspring geplaatst, en is niet afzonderlijk uit te schakelen.
28. YSC
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit YouTube
○ Registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de
gebruiker heeft gezien.
29. VISITOR_INFO1_LIVE
○ Type: HTTP cookie
○ Komt vanuit YouTube
○ Probeert de bandbreedte van de gebruikers in te schatten op pagina's met geïntegreerde
YouTube-video's.
30. yt-remote-device-id
○ Type: HTML cookie

Komt vanuit YouTube
Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video
yt-remote-connected-devices
○ Type: HTML cookie
○ Komt vanuit YouTube
○ Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video
yt-remote-session-app
○ Type: HTML cookie
○ Komt vanuit YouTube
○ Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video
yt-remote-cast-installed
○ Type: HTML cookie
○ Komt vanuit YouTube
○ Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video
yt-remote-session-name
○ Type: HTML cookie
○ Komt vanuit YouTube
○ Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video
yt-remote-fast-check-period
○ Type: HTML cookie
○ Komt vanuit YouTube
○ Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video
yt.innertube::requests
○ Type: HTML cookie
○ Komt vanuit YouTube
○ Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de
gebruiker heeft gezien.
yt.innertube::nextId
○ Type: HTML cookie
○ Komt vanuit YouTube
○ Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de
gebruiker heeft gezien.
○
○

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Links en implementaties van niet-Exitable-websites en applicaties
We plaatsen op onze websites links naar andere websites. Ook maken we soms gebruik van
applicaties van derden die we embedden in onze websites. Bijvoorbeeld een video van
Youtube, een landkaartje van Google Maps of een deel functionaliteit voor social media. Op
jouw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden
van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dien je op de hoogte te zijn
van het privacybeleid in kwestie. Exitable is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de
inhoud van dergelijke andere websites.
Klachten
Bij klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je met ons contact opnemen via
onderstaande contactgegevens. Is onze klachtafhandeling niet naar wens dan kun je je richten tot de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Mocht jenog vragen hebben, dan kun jecontact met ons opnemen:
Exitable B.V.
Schoutlaan 30A
6002 EA Weert
Nederland
Sander Beek
Telefoon: +31 (0)495 57 10 30
Mail: sander@exitable.nl
KvK te Roermond: 14100362
BTW nummer: NL818808640B01
Versie juni 2021
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring periodiek aan te passen.

