
Privacy 
Dit is de privacyverklaring van de Aerial Pro B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 66112583 , inzake de website 

www.aerialpro.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking 

door Aerial Pro B.V. door middel van het klantensysteem van Aerial Pro B.V. en de 

verwerkingen via onze website Aerial Pro.nl en de verschillende door Aerial Pro B.V. 

vervaardigde apps (te downloaden via Android in de Play Store, IOS in de App Store) 

alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. 

Aerial Pro B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website en 
apps. Wij dragen er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie, die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op 
de diensten van Aerial Pro B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat de Aerial Pro B.V. 
niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze 
website of in onze apps bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website 
benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die 
andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de 
URL is gewijzigd. 

Verwerken van persoonsgegevens 
Gebruik van onze diensten 
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Aerial Pro B.V., kunnen wij de informatie 
die u invoert via website of via een andere manier aan ons verstrekt verzamelen en 
opslaan . Deze gegevens kunnen onder meer uw IP adres, login, e-mailadres, 
wachtwoord, computer en connectie informatie en aankoopgeschiedenis omvatten. We 
kunnen daarnaast softwaresystemen gebruiken voor het meten en verzamelen van 
sessie informatie, inclusief pagina laadsnelheid, duur van uw bezoek aan bepaalde 
pagina’s, informatie over uw interactie met pagina’s en de methode’s die u gebruikt om 
de pagina te verlaten. We verzamelen ook persoonsgegevens (inclusief naam, email, 
wachtwoord, communicatie), betaalgegevens, (inclusief credit card informatie), 
opmerkingen, feedback, product reviews, aanbevelingen en uw persoonlijke profiel. 



Uw gegevens kunnen op meerdere manieren verzameld worden. Dit kan bijvoorbeeld 
via het contactformulier op onze website zijn, bij de aanschaf van onze producten, 
software of apps in een (online) winkelomgeving of  indien u zich aanmeld voor onze 
nieuwsbrief.  

Deze persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens worden opgeslagen in het 
klantensysteem van de Aerial Pro B.V. en gebruikt om onze diensten optimaal aan u te 
kunnen leveren. Hieronder vallen onder meer de volgende handelingen: 

1. Het aanbieden en onderhouden van onze diensten en services; 

2. Gebruikers voorzien van continue klant assistentie en technische support; 

3. Bezoekers en gebruikers contacten met algemene en gepersonaliseerde service-
gerelateerde berichten en marketing boodschappen; 

4. Het creëeren van geaggregeerde statistische data en andere geaggregeerde en/of 
afgeleide niet-persoonlijke informatie, welke wij of onze partners kunnen gebruiken 
voor het bieden en verbeteren van de genoemde diensten en services; 

5. Om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  

Uw persoonsgegevens kunnen dus specifiek door Aerial Pro B.V. worden gebruikt om u 
te informeren over Aerial Pro-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor 
dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt 
het ontvangen van Aerial Pro-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende 
mailing aangegeven methode. 

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Aerial Pro B.V.. Wij 
verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij 
daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Aerial Pro B.V.. 

Wij kunnen verder met u contact op nemen om u te informeren over uw account, 
problemen met uw account op te lossen, disputen op te lossen, (abonnements)gelden 
te innen, uw mening te vragen via o.a. enquetes, u updates te sturen over ons bedrijf, u 
te informeren over veranderingen in onze User Agreement, veranderingen in nationale 
wetgeving en over een contract dat u met ons heeft afgesloten. Voor deze doeleinden 
kunnen wij u contacten via email, telefoon, (sms)berichten en reguliere post.  



U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te 
veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op 
enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt 
u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email. 

Bewaartermijn 

Ons bedrijf is gehost op het Wix.com platform. Wix.com voorziet ons van een online 
platform dat ons in staat stelt onze producten en diensten aan u te verkopen. Uw data 
kan worden opgeslagen door wix.com's data opslag, databases en de algemene 
Wix.com applicaties. Zij slaan uw data op in een beveiligde server achter een firewall.     

Aerial Pro B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de 
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 

Cookies 

Onze website kan gebruik maken van cookies. Onze Wix.com website verzamelt: 

Cookie name Life span Purpose

svSession Permanent Creates activities and BI

hs Session Security

incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID} Session Security

incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID} Session Security

nlbi_{ID} Persistent cookie Security

XSRF-TOKEN Persistent cookie Security

smSession Two weeks Identify logged in site members

mailto:info@aerialpro.nl?subject=Inzien%20persoonsgegevens
http://wix.com


Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij 
wijzigingen in de bedrijfsvoering van Aerial Pro B.V.. Het is daarom raadzaam om 
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Wijzigingen en verduidelijkingen 
zullen direct effect sorteren op het moment dat deze op de website geplaatst worden. 
Indien grote veranderingen worden doorgevoerd aan deze verklaringen, zullen wij u 
hierover informeren zodat u altijd op de hoogte bent over welke informatie wij 
verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze delen.  


