
Verklaring Privacybeleid Superfoon B.V. 

Deze website wordt geëxploiteerd door Superfoon B.V.; een besloten vennootschap, 

gevestigd en kantoorhoudende aan Westblaak 92 Unit 3.26 3012 KM Rotterdam, ingeschreven in 

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24235165, btw-

identificatienummer NL008691903B01. 

Persoonlijke gegevens van gebruikers van Superfoon B.V. -producten en -diensten worden 

zorgvuldig behandeld en beveiligd. Superfoon B.V. houdt zich aan de Algemene verordening 

gegevensbescherming. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-

persoonsgegevens 

1. Vastleggen en verwerking van gegevens 

De eventueel door jouw verstrekte gegevens, welke nodig zijn om ons diensten te kunnen 

leveren, komen onder de verantwoordelijkheid van Superfoon B.V. te vallen. Jouw gegevens 

worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. Superfoon B.V. maakt gebruik van 

uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder 

meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. 

2. Gebruik van cookies 

Superfoon B.V. kan bij het aanbieden van deze Website gebruik maken van cookies om jouw 

te identificeren en daarmee de toegang tot deze Website voor jouw gemakkelijker te maken. 

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van jouw computer wordt 

opgeslagen. 

3. Clickgedrag 

Op deze Website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de 

verschillende onderdelen van deze Website te meten. Daardoor kan de inrichting van deze 

Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. 

4. Marketing 

Door als gebruiker je persoonsgegevens en of je (mobiele) telefoon nummer mee te delen aan 

Superfoon B.V. geef je uitdrukkelijk toestemming aan Superfoon B.V. om deze gegevens te 

verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden: 

• het simplificeren van gebruik van de Diensten geleverd door Superfoon B.V.; 

• het verzenden van nieuwsbrieven, whatsapp of sms; 

• het opstellen van gebruikersprofielen. 

5. Inzage, verbetering en verwijderen van uw persoonsgegevens 

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen of verwijderen  in 

uw Account. Let op! Verwijderen is niet door Superfoon B.V. terug te draaien. 

Account cq (mobiele) telefoon nummer verwijderen. 

Wil jij je account cq mobiele nummer verwijderen uit ons systeem. Ga naar payswitch.com en 

volg de instructies op de site. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens


 

6. Wijzigingen 

Superfoon B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy 

Statement. 

 

Laatst gewijzigd op 05-01-2023. 


