
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 november 2021 en is van toepassing op 
burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. 
 

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we 
via https://bitkoning.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In 
onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere 
dat: 

• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat 
doen wij via deze privacyverklaring; 

• wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de 
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden; 

• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te 
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen 
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, 
te corrigeren of te verwijderen. 

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact 
met ons op. 

1. Doel, gegevens en bewaartermijn 

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die 
verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden) 

1.1 Contact - door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren 

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 

• Een voor- en achternaam 

• Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp 

• een e-mail adres 

• IP-adres 

• Een telefoonnummer 

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: 

Na het verlenen van toestemming. 

Bewaartermijn 

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 20 
jaar. 

https://bitkoning.nl/
https://cookiedatabase.org/legal-bases/#consent


1.2 Betalingen 

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: 

• Een voor- en achternaam 

• Een thuis- of ander fysiek adres, inclusief straatnaam en naam van een stad of dorp 

• een e-mail adres 

• IP-adres 

• Een telefoonnummer 

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: 

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor voorbereidende 
procedures in verband met een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.  

Bewaartermijn 

Na beëindiging van de dienstverlening bewaren we de data gedurende de volgende periode: 20 
jaar. 

2. Delen met andere partijen 

We delen deze gegevens enkel met Verwerkers en andere Derden, waarvoor toestemming 
benodigd is. 

3. Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u 
naar ons Cookiebeleid.  

4. Delen met andere partijen 

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a 
law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide 
information, or for an investigation on a matter related to public safety. 

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your 
details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on 
to the new owners. 

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten. 

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. 

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd. 

5. Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende 
beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens 
te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw 

https://cookiedatabase.org/legal-bases/#agreement
https://cookiedatabase.org/legal-bases/#agreement
https://bitkoning.nl/cookie-beleid/


gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen 
regelmatig gecontroleerd worden. 

6. Websites van derden 

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt 
verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw 
persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de 
privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites. 

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het 
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze 
wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte 
brengen. 

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan 
contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de 
volgende rechten: 

• U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee 
gebeurt en hoe lang deze worden bewaard. 

• Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u 
verwerken 

• Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te 
vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt. 

• Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die 
toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. 

• Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te 
vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan 
een andere Verwerkingsverantwoordelijke. 

• Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij 
komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn. 

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we 
geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. 

9. Een klacht indienen 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking 
van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

10. Contactinformatie 



Bitkoning 
Tandwielstraat 127 
3083AV Rotterdam 
Nederland 
Website: https://bitkoning.nl 
Telefoonnummer: 0103070661 

Wie zijn we 

Ons site-adres is: https://bitkoning.nl. 

Cookies 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en 
site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze 
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar 
lang geldig. Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te 
controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en 
wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in 
verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig 
en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 
weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je 
een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. 
Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt 
bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. 

Ingesloten inhoud van andere sites 

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, 
berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de 
bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, 
cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze 
ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud 
als je een account hebt en ingelogd bent op die site. 

Met wie we je gegevens delen 

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail. 

Hoelang we je gegevens bewaren 

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor 
altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en 
goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die zich op onze site 
registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in 
hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie 
bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). 
Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken. 

Welke rechten je hebt over je gegevens 

https://bitkoning.nl/


Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een 
exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je 
ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je 
hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met 
administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. 

Waar we je gegevens naartoe sturen 

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie 
service. 


