
 
 
 
 
Privacy beleid 
 
Versie 3 mei 2018 BlackBoxPublishers.com (een onderdeel van RedBox BV) respecteert de privacy 
van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel 
en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend 
gebruiken met uw toestemming. BlackBoxPublishers.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan 
derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij 
het uitvoeren van uw bestelling. 
 
We houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Europese privacyverordening Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) stelt. 
 
Persoonsgegevens 
BlackBoxPublishers.com gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te 
leveren: 
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig 

om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. 
• Om het winkelen bij BlackBoxPublishers.com zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw 

toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik 
van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website verbeteren en u bijvoorbeeld publicaties 
aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. 

• Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de 
website en over speciale aanbiedingen en acties. 

• Als u bij BlackBoxPublishers.com een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure 
Server. In uw BlackBoxPublishers.com account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, 
telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling 
hoeft in te vullen. 

• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons 
om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

 Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens 
toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen 
die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren. 

 
E-boeken beveiliging 
Ten behoeve van het tegengaan, aantonen en opsporen van inbreuken op auteursrechten/copyrights 
kunnen door u aangeschafte e-boeken voorzien zijn van een watermerkbeveiliging. Deze 
watermerkbeveiliging bestaat uit zichtbare en onzichtbare kenmerken. Als onderdeel van deze beveiliging 
zullen pagina’s met uw naam en e-mailadres worden gemarkeerd. 
 
BlackBoxPublishers.com verkoopt uw gegevens niet  
BlackBoxPublishers.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend 
aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze 
werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 
respecteren. 
 
 



Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij BlackBoxPublishers.com  
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens 
omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw BlackBoxPublishers.com account raadpleegt, wordt 
gebruik gemaakt van de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en 
vertrouwelijk worden behandeld. 
 
BlackBoxPublishers.com bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de diensten van 
BlackBoxPublishers.com aan u aan te kunnen bieden. Dit is ook het geval voor iedereen waarmee we uw 
informatie delen en die namens ons diensten uitvoert. Het komt erop neer dat wanneer u aangeeft niet 
langer van de diensten van BlackBoxPublishers.com gebruik te willen maken, wij uw persoonsgegevens 
van onze systemen zullen verwijderen. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
BlackBoxPublishers.com deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor 
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
BlackBoxPublishers.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
Bedrijven waar wij een bewerkersovereenkomst mee hebben: Sport & People en Mailchimp. Verder 
zullen wij de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken. 
 
Cookies  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
BlackBoxPublishers.com gebruikt functionele, analytische en derde partij cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw 
computer, tablet of smartphone. 
BlackBoxPublishers.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze 
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en 
advertenties kunnen aanbieden. 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u 
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
 
Wat voor soorten cookies zijn er: 
Functionele cookies 
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken 
(delen van) de website niet. Functionele cookies mogen zonder uw toestemming worden geplaatst. Deze 
cookies komen van BlackBoxPublishers.com en worden na de sessie verwijderd. We delen deze informatie 
niet met derden.  
Naam: PHPSESSID 
 
Google Analytics Cookies 
Met Google Analytics meten we hoe u BlackBoxPublishers.com gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. 
Deze kennis gebruiken we om onze site te verbeteren. Zonder deze cookies missen we uw data. Hierdoor 
zien we niet hoe u onze site gebruikt en zult u langer moeten wachten op verbeteringen. Deze cookies 
komen van Google en worden na maximaal twee jaar verwijderd. 
Google deelt geen anonieme data met derden. Voor meer info zie hier het privacy beleid van 
Google: Privacy statement 
Namen: utma, utmb, utmc, utmv en utmz 
 
Google Analytics Remarketing Cookies 
Met Google Analytics meten we hoe u BlackBoxPublishers.com of onze webshop gebruikt. Deze kennis 
gebruiken we om u te helpen bij het kiezen van het product dat het beste bij u past. En om u 



aanbiedingen te laten zien van producten waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. Zonder deze cookies 
mist u persoonlijke aanbevelingen op onze websites, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke 
tips. Deze cookies komen van Google en worden na maximaal twee jaar verwijderd. 
 
Google deelt geen anonieme data met derden.  
Voor meer info zie hier het privacy beleid van Google: Privacy statement 
Namen: utma, utmb, utmc, utmv en utmz 
 
Blokkeren van Cookies 
De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je 
wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Houd er rekening mee dat bepaalde delen van de 
website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u 
cookies uit kunt schakelen verschilt per browser. 
 
Achteraf verwijderen Cookies 
Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen de cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit 
kunt doen verschilt per browser. 
Meer informatie over cookies en hun werking vind je op: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blackboxpublishers.com en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde 
organisatie, te sturen. 
U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar info@blackboxpublishers.com 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met 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 je privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar maximaal 
binnen vier weken. 
 
Wijzigingen 
Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen. 
 
Zorgvuldigheid 
Wij hopen u met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met uw 
gegevens. Mocht u suggesties hebben om de zorgvuldigheid verder te verbeteren dan ontvangen we die 
graag.Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van BlackBoxPublishers.com dan kunt u 
een e-mail sturen via ons contactformulier. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw 
gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval 
wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente 
informatie. 
 
Onze gegevens zijn: 
BlackBoxPublishers  
Elzenweg 37, 
5144 MB, Waalwijk  
Nederland 
E-mail: info@blackboxpublishers.com 
Website: www.blackboxpublishers.com(Blackboxpublishers is een initiatief van RedBox B.V.) 


