
PRIVACY POLICY Metermind 
 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2020 
Wij zijn MeterMind. We respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben 
we persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken 
en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van 

toepassing op onze website https//:www.metermind.nl  (de “Website”) en de diensten die wij 

aanbieden (de “Diensten”). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”) 
JONGER DAN 16 JAAR 
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig 
om onze Website en Diensten te gebruiken. 
PERSOONSGEGEVENS 
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het 
begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan 
worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. 
JOUW TOESTEMMING 
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals bij  het aanmaken van 
een account, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen 
jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. 
Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te 
voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij geen diensten leveren. 
Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe 
wettelijk verplicht zijn. 
WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAT DOEN WE ERMEE? 
Gebruik van onze diensten 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te 
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens 
worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet 
combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

• Je naam 

• Je telefoonnummer 

• Je e-mailadres 
Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij 
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 
beschikken. 
BEVEILIGING 
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, 
gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor 
kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door 
middel van de volgende maatregelen: 

• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een 
vergelijkbare technologie 

• Geheimhoudingsverklaringen van werknemers – Back-ups van de gegevens 
BEWAARTERMIJN 
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk we ze 
nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. 
INZAGE, CORRECTIE en VERZET 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens – wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te 
vragen (artikel 36 van de wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw 
gegevens. 



Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Metermind zijn verwerkt, dan kunt u een 
schriftelijk inzageverzoek doen. Metermind behandelt uw verzoek binnen 4 weken. 
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend 
verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 
Neem voor bovenstaande zaken contact op met Metermind door een e-mail te sturen naar 
info@metermind.nl, onder vermelding van uw naam en uw e-mailadres. 
COOKIES 
De Metermind website kan gebruik maken van “cookies” om u te helpen bij aanmelding en om uw 
online bezigheden te personaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website 
aan uw internet browser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer 
plaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies kunnen 
niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer over te brengen. 
Als het niet nodig is dat een cookie persoonsgegevens opslaat, doet Metermind dat niet. U kunt 
zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers accepteren automatisch 
cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies 
standaard worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat u 
zich niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van de Metermind 
website en services waarvoor cookies noodzakelijk zijn. De geldigheidsduur van de cookies is 
dertig dagen na de laatste inlogdatum dan wel het einde van een sessie. 
Tijdens een bezoek aan onze website kunnen wij informatie verzamelen over uw bezoek, 
inclusief de pagina’s die u bekijkt, de koppelingen waarop u klikt en de andere acties die u 
onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser naar elke 
website verzendt die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd 
van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte. Voor zover het 
persoonsgegevens betreffen zullen we deze alleen gebruiken voor de beschreven doeleinden en 
niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor deze doeleinden. 
WIJZIGING VAN DE PRIVACY POLICY 
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate 
veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy 
policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte 
brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website 
en deze verklaring regelmatig te raadplegen. 
JOUW RECHTEN 
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: 

• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; 

• Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijderen van jouw gegevens. In geval 
van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele 
gegevens van je bewaren in een register of op een zwarte lijst; 

• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw 
verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen; 

• Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; 

• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw 
gegevens onrechtmatig verwerken; 

• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf 
het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou 
verwerken. 

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via 
onderstaande gegevens. 
CONTACT 
Metermind 
Steeg 1 
5975 CD Sevenum 
KvK-nummer: 69209855 
info@metermind.nl 
 


