
Privacyverklaring Affiliateworld.nl  

 

Affiliateworld.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

Via contactformulier op de website www.affiliateworld.nl  

k.v.k. 50907611 

De Functionaris Gegevensbescherming van www.affiliateworld.nl is te bereiken via het 

contactformulier op de website. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. 

 

Onze website en/of dienst verzamelt geen enkele gegevens over websitebezoekers die inbreuk 

maken of kunnen maken op uw privacy. 

 

Als u er van overtuigd bent dat wij - zonder uw toestemming -persoonlijke gegevens hebben 

verzameld neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze 

informatie. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken; 

 

Affiliateworld.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet 

of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt 

zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat.  

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 

verwijderen. 

 



Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u 

andere vragen/opmerkingen over gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het 

contactformulier op de website. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Affiliateworld.nl zal zo snel 

mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Affiliateworld.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Dat kan via de volgende link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

Affiliateworld.nl 


