PRIVACY STATEMENT EN COOKIEBELEID
ELEANOR B.V.
ALGEMEEN
In dit privacy statement geven wij, Eleanor B.V. (hierna: Eleanor of wij) informatie over de verwerking van
persoonsgegevens door Eleanor. Eleanor is gevestigd aan de Overschiestraat 63 (1062 XD) te Amsterdam en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67049303. Eleanor is
bereikbaar via telefoonnummer 020 6626 674 en per e-mail: info@eleanor.tech.
Eleanor faciliteert een website / een digitaal platform (hierna: het Platform) waarop freelancers in contact
gebracht kunnen worden met opdrachtgevers en waar freelancers en opdrachtgevers – door tussenkomsten van
Eleanor – overeenkomsten kunnen sluiten.
Eleanor is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die door of namens de
gebruikers van het Platform aan Eleanor worden verstrekt en de persoonsgegevens die via de website, het
Platform, per e-mail of per de mobiele applicatie van Eleanor worden verkregen of gegenereerd.
Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Eleanor, de gebruikers van het Platform en de
algemene gebruiksvoorwaarden van Eleanor, klanten van Eleanor en verder alle personen van wie Eleanor
persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Eleanor.
PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die door Eleanor worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u direct of indirect aan
Eleanor heeft doorgegeven, en (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons
verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.eleanor.tech, het platform van Eleanor of
daarmee vergelijkbare toepassingen.
Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan Eleanor verstrekt zijn: voornaam, achternaam, e- mailadres en
telefoonnummer. Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adressen, het type
browser en de bezochte pagina’s.
HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Eleanor verwerkt uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen:
-

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
het afhandelen van betalingen;
de uitvoering van de algemene gebruiksvoorwaarden van Eleanor;
de uitvoering van de door tussenkomst van Eleanor gesloten overeenkomsten;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
Indien Eleanor hier wettelijk toe verplicht is.

Eleanor kan uw gedrag op de website en het Platform analyseren om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Met het verstrekken van uw persoonsgegevens verstrekt u Eleanor toestemming voor de beschreven verwerking
van persoonsgegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u Eleanor niet langer toestaat
om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze verwijderen. Het kan zijn dat dit tot gevolg heeft dat wij
dan een of meerdere van onze diensten niet meer aan u kunnen leveren.
WIJZIGING/VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS / KLACHTEN
U heeft het recht om Eleanor te vragen u te informeren over persoonsgegevens die Eleanor heeft verzameld. U
heeft voorts het recht uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Indien u van een van
deze rechten gebruik wenst te maken, of indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt Eleanor bereiken
via telefoonnummer 020 6626 674 en per e-mail: info@eleanor.tech.
Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@eleanor.tech.
Als u een klacht heeft over de wijze waarop Eleanor met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact met
Eleanor opnemen door een mail te sturen naar info@eleanor.tech of te bellen met 020 6626 674.
U heeft voorts altijd het recht om hierover contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

BEWAARTERMIJN
Eleanor bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang
als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.
BEVEILIGING
Eleanor heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van
gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY STATEMENT
Eleanor behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina
bekend worden gemaakt. Eleanor adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er
aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt in mei 2021.
DISCLAIMER
De content op www.eleanor.tech wordt zo zorgvuldig mogelijk weergegeven, maar na verloop van tijd bestaat de
mogelijkheid dat de informatie onvolledig of onjuist is. Bij eventuele geconstateerde fouten roepen wij u op om
contact op te nemen met info@eleanor.tech.
Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website of de mobiele app. Indien u gebruik
maakt en blijft maken van onze website of app, stemt u ermee in dat iedere aansprakelijkheid voor de eventuele
schade die direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website of mobiele
applicatie, is uitgesloten.

COOKIEBELEID (EU)
Deze Cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 oktober 2020 en is van toepassing op inwoners van de
Europese Economische Ruimte.
1. Introductie
Op onze site, https://www.eleanor.tech (hierna: “de site”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere
aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via
derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij
je over het gebruik van cookies op onze site.
2. Wat zijn cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze site wordt meegestuurd en door je
browser op je harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen
teruggestuurd worden.
3. Wat zijn scripts?
Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze site goed te laten functioneren en interactief
te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op je apparaat.
4. Wat is een web beacon?
Een web beacon (of een pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een site dat gebruikt
wordt om verkeer op een site in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons
verschillende gegevens van je opgeslagen.

5. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat je
gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze
site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in
te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in je winkelmand
bewaard blijven tot dat je hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier toestemming
voor geeft.
5.2 Analytische cookies
Omdat statistieken anoniem worden verzameld, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van
analytische cookies.
5.3 Marketing/Tracking cookies
Marketing-/tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om
gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker op deze site of op verschillende
sites te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.
5.4 Social media knoppen
Op onze website zijn buttons opgenomen van Twitter, LinkedIn en WhatsApp om webpagina’s te kunnen
promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Twitter, LinkedIn en
WhatsApp. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Twitter, LinkedIn en WhatsApp zelf
afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook
bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen
worden.
Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd. Twitter, LinkedIn en WhatsApp zijn gevestigd in de Verenigde Staten.
6. Geplaatste cookies
Elementor
Statistieken (anoniem)
WP-live chat
Voorkeuren, Functioneel
WPML
Functioneel
Google Fonts
Marketing/Tracking
Google Maps
Marketing/Tracking
Twitter
Functioneel, Marketing/Tracking
LinkedIn
Marketing/Tracking, Functioneel, Doel wordt onderzocht
Complianz
Functioneel
Google Analytics
Statistieken (anoniem), Statistieken
Leadfeeder
Marketing/Tracking
Diversen
Doel wordt onderzocht, Functioneel

7. Toestemming
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra je op
‘Cookies accepteren’ klikt, geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in
de pop-up en deze cookieverklaring. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan
wel rekening mee dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.
7.1 Beheer je cookie toestemming
Beheer toestemming Huidige status: Geaccepteerd
8. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•

Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang
deze worden bewaard;
Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken;
Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te
corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt;
Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te
trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen;
Recht op gegevens portabiliteit: je hebt het recht om al je persoonlijke gegevens op te vragen bij de
verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere
verwerkingsverantwoordelijk;
Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij komen hieraan
tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie
onder aan deze Cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit
graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit
Persoonsgegevens).
9. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen
Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde
cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je
een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in
de instructies van de Help-functie van je browser.
Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je
browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.
10. Contactinformatie
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kun je contact met ons
opnemen via de volgende contactinformatie:
Eleanor
Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
Nederland

Website: https://www.eleanor.tech
Email: info@eleanor.tech

Dit Cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op 13 oktober 2020

