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U heeft er recht op dat Smash it zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. 

Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (en met ingang van 25 mei 2018 de 

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet 

Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet Algemene Bepalingen 

Burgerservicenummer. Als u gebruik maakt van diensten van Smash it, hebben wij gegevens van u 

nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld schriftelijk, via een formulier op onze website, of telefonisch of 

persoonlijk 

Denk aan: 

• Naam en evt. Bedrijfsnaam. 
• Adresgegevens (adres, postcode, plaats). 
• Telefoonnummer (mobiel/vast). 
• Domeinnaam, @mailadres. 

 TBV automatische incasso IBAN en BIC. 

Waarom heeft Smash it uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig: 

• Het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten. 
• Het verzenden van een nieuwsbrief. 
• Om u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
• Om iets bij u af te leveren of op te halen. 
• Voor garantiedoeleinden. 
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de 
belastingaangifte. 
 
Hoe lang we gegevens bewaren: 

Smash it bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer 

bewaard op grond van de Archiefwet. Als u 2 jaren achtereen geen producten of diensten heeft 

afgenomen van Smash it worden uw gegevens verwijderd uit onze systemen, behoudens de 

gegevens die wij voor de fiscus moeten bewaren.  

Deze hebben een bewaartermijn van 7 jaren 

Delen met anderen: 

Smash it zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een andere organisaties als dit nodig is om te 

voldoen aan een wettelijke verplichting of tbv het uitvoeren van diensten (VoIP, Office365 en 

Clouddiensten). Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij 

een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 

gegevens. Smash it blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw 

persoonsgegevens. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de info@smash-it.eu. 

 

Beveiliging: 

Smash it neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heeft u 

aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@smash-it.eu of via 

telefoonnummer 0412-473200. 

 

Meer informatie: 

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Smash it kunt u contact 
opnemen met de directie van Smash it via telefoonnummer 0412-473200 of  
via info@smash-it.eu.  

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens 

raadplegen. https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

 

Uw bezoekt een website van Smash it of door Smash it gemaakte website: 

Een websites van Smash it kan gebruik maken van technische-, functionele- en analytische 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. Met cookies worden 

daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. U kunt er ook voor kiezen om zich af te 

melden voor de 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. 

Lees meer over de opties voor het accepteren of uitzetten van cookies. 

https://www.cookieinfo.net/ 

Lees meer over cookies: 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies 

Hoe u op uw computer cookies kunt uitzetten, dit is voor elke webbrowser anders. Informatie kunt 

u vinden bij de maker van de webbrowser. 
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