
Privacy statement  
 
www.thewoweffect.nl  
  
The Wow Effect Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens op deze website. The Wow Effect Nederland respecteert de privacy van de 
bezoekers van haar website. Daarom is dit document tot stand gekomen. Voor vragen kun je altijd 
contact opnemen met jo@thewoweffect.nl . 
  
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de 
website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.  
  
Gebruik van persoonlijke en niet persoonlijke informatie 
De website Thewoweffect.nl verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie van haar bezoekers. 
Bij bezoek wordt uw IP-adres geïdentificeerd. Dit wordt geanonimiseerd.  
Wanneer je je registreert op de website (een lidmaatschap en/of aanmelding op de nieuwbrief), 
worden afhankelijk van je registratiegegevens; je naam, e-mail adres en telefoonnummer 
geregistreerd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het onderhouden van een relatie met je. 
 
Bij het gebruik van Cookies registreert de website thewoweffect.nl niet-persoonlijk identificeerbare 
informatie. Door middel van deze informatie kan thewoweffect.nl trends in het bezoekersgedrag 
onderzoeken, analyseren hoe de website beter te beheren, het gedrag van bezoekers op de website 
inzien en demografische gegevens over de doelgroep verzamelen. 
Deze informatie is niet herleidbaar naar individuele gebruikers, en wordt alleen verzameld om onze 
informatie beter af te stemmen op de gebruikers.  
 
Bewaartermijn van gegevens 
Gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaart conform de AVG-bewaartermijnen. 
 
Gebruik van Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op het systeem 
van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan 
worden herkend. je altijd zelf je cookies kunt uitschakelen en verwijderen via  je eigen 
browserinstellingen. 
 
Google Analytics 

The Wow Effect Nederland gebruikt Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. 
Dit doen wij om de site voortdurend te kunnen verbeteren. Google Analytics meet onder andere 
demografische gegevens en het gedrag op de website. Deze cookies worden opgeslagen op je 
computer. We delen deze informatie met Google, die de data opslaat en gebruikt op hun servers.  

Het privacy beleid van Google kun je zelf gemakkelijk raadplegen via hun eigen website. 

Als je niet wil dat je data door Google Analytics wordt verzameld, dan kan je hun opt-out browser 
extensie gebruiken. 
 
Affiliate partner links 
The Wow Effect Nederland werkt met Affiliate Partners. Op deze manier verwerven wij onze 
inkomsten om de site te doen groeien en ontwikkelen. Affiliate Netwerken plaatsen cookies op de 
website wanneer je op de desbetreffende links klikt. Wanneer je tot een transactie overgaat, worden 

http://www.thewoweffect.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


de cookies uitgelezen. Dit wordt door de Affiliate Partners alleen gebruikt om commissies uit te keren 
aan The Wow Effect Nederland. 
 
 
Recht op inzage van uw gegevens 
Wanneer je wilt weten welke persoonlijke gegevens van jouw geregistreerd staan, kun je hiervoor 
een aanvraag mailen naar jo@thewoweffect.nl. Dit doe je voorzien van een kopie van je ID-bewijs 
zodat wij zeker weten dat je het zelf bent. Je email  met aanvraag wordt binnen 30 dagen in 
behandeling genomen. 
 
Wij delen je gegevens nooit met derden, tenzij er een wettelijke noodzaak is. 
 
Updates   
The Wow Effect Nederland kan het privacy statement ten allen tijden update. Wij raden je aan dit 
bestand regelmatig te controleren. 
 


