PRIVACY STATEMENT KABOODLE
kaboodle.nl is een online platform dat kopers en verkopers van huizen met elkaar in
contact brengt (het Platform).
kaboodle.nl (kaboodle.nl of Kaboodle) verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy
statement informeren wij je graag op welke wijze Kaboodle omgaat met jouw
persoonsgegevens. Kaboodle verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met
de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp). Kaboodle is de verantwoordelijke in
de zin van de Wbp. Kaboodle heeft de verwerking van de persoonsgegevens
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
WAT VOOR SOORT INFORMATIE WORDT VERZAMELD?
1. Informatie die je zelf verstrekt
Als je gebruik maakt van kaboodle.nl dan stel je bepaalde persoonlijke informatie
beschikbaar. Deze informatie kunnen we bijvoorbeeld verwerken en opslaan.
1.
2.
3.
4.
5.

je maakt een account aan;
je wilt je huis verkopen via Kaboodle en vult de gegevens van je huis in;
je zoekt een huis en neemt contact op met een verkoper voor meer informatie
of een afspraak voor bezichtiging;
je neemt contact op met Kaboodle;
je koopt een dienst van een derde in via Kaboodle;

2. Mobiele data
Als je met een mobiel device kaboodle.nl bezoekt dan kan het zijn dat we informatie
ontvangen over je locatie. Mocht je dit niet wenselijk vinden dan kun je de locatietrackinggegevens op je mobiele apparaat uitzetten als het apparaat dit toelaat. Zie
voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van je mobiele apparaat.
3. Automatisch verzamelen van gegevens
Onze servers slaan automatisch bepaalde gegevens op als je het Platform gebruikt.
Het maakt niet uit of je een account hebt of niet. We weten hierdoor o.a. je IP adres,
datum en tijdstip van je bezoek, de hardware en software die je gebruikt, welke
pagina’s je bekijkt, hoeveel pagina’s je bekijkt, de tijd die je op het Platform
doorbrengt of die je op specifieke pagina’s doorbrengt, etc.
4. Cookies
Kaboodle gebruikt cookies. Dit heeft tot gevolg dat als je het Platform gebruikt, je
bepaalde informatie met ons deelt. Deze gegevens kunnen we, als het nodig is, ook
delen met de partijen waarmee we samenwerken.

VAN WIE VERWERKT KABOODLE PERSOONSGEGEVENS?

Kaboodle verwerkt persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers van de website
www.kaboodle.nl. Ook verwerkt Kaboodle persoonsgegevens van aanbieders van
diensten op het Platform.
Kaboodle verwerkt en verzamelt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Accountregistratie: als gebruiker van Kaboodle kun je een persoonlijk account
aanmaken en zo gebruik maken van de diensten en applicaties op Kaboodle.
Ten behoeve van dit account worden onder andere de volgende
persoonsgegevens verwerkt: e-mail adres, adres, telefoonnummer, geslacht,
foto’s van je woning.

a)

Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld als volgt worden weergegeven:
Delen van je profielpagina die persoonsgegevens (naam, foto, bv.) bevatten,
zijn op het Platform zichtbaar voor andere gebruikers.

b)

Je persoonlijke woningpagina zal altijd bepaalde persoonsgegevens bevatten,
zoals plaatsnaam, buurt waarin je huis staat, de omschrijving van je huis,
foto’s, je profielfoto. Er kan ook informatie getoond worden over het aantal
mensen dat je huis heeft bekeken in een bepaalde periode bijv. delen van je
woningpagina kunnen elders op het Platform getoond worden aan andere
gebruikers voor marketingdoeleinden of als voorbeeld. Het Platform mag de
ligging van je huis ook tonen op een geografische kaart, zodat een zoeker een
idee krijgt van de ligging.

c)

Het Platform neemt je woningpagina op in de eigen zoekmachine. Dit betekent
dat je woningpagina en je openbare profiel getoond kunnen worden in de
resultatenlijst op het Platform. Wijzigingen in je profiel of op je woningpagina
worden automatisch door ons verwerkt.

d)

Als je als koper contact opneemt met een verkoper dan zal je openbare profiel
zichtbaar zijn voor verkoper. Kaboodle zorgt ervoor dat de berichten verstuurd
worden via ons interne systeem om je privacy te garanderen bij het eerste
contact met een andere gebruiker.

2. Uitvoeren van de overeenkomst tussen gebruikers en Kaboodle of Kaboodle
en derden of gebruikers en derden.
Voorbeeld:
a) Als je een dienst inkoopt van een derde via het Platform zullen wij de
benodigde persoonsgegevens met deze aanbieder delen zodat deze
contact met je kan opnemen en de dienst naar behoren kan uitoefenen.

b) Het is mogelijk dat we je na het gebruik van een dienst, aangeboden door
een derde, vragen een review over deze aanbieder te schrijven. Deze
review kan getoond worden op het Platform om andere gebruikers te helpen
in hun keuze.
c) Om je in staat te stellen te contracteren met aanbieders die adverteren op
kaboodle.nl: Kaboodle kan persoonsgegevens doorgeven aan deze derden
om je in staat te stellen om met deze partijen een overeenkomst te sluiten
en deze overeenkomst uit te voeren.
3. Voldoen aan wettelijke verplichtingen van Kaboodle of de gebruiker. Kaboodle
kan je persoonsgegevens delen met derden (zoals rechthebbenden van
intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en
andere wettelijke instanties, indien wij daartoe verplicht zijn op grond van weten regelgeving of indien dit redelijkerwijs nodig is voor bewijspositie van
Kaboodle).
4. Marketing: Kaboodle kan je persoonsgegevens gebruiken voor eigen
marketingdoeleinden en ter beschikking stellen aan adverteerders op het
Platform voor marketingdoeleinden.
5. Bescherming van de gerechtvaardigde belangen van Kaboodle.
6. Voorkoming van fraude en misbruik: bij fraude of misbruik kan Kaboodle
persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie.
WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR MIJN PERSOONSGEGEVENS ALS IK VIA
KABOODLE NAAR EEN ANDERE WEBSITE SURF?
Het Platform staat links toe naar websites die niet in eigendom zijn van of
gecontroleerd worden door Kaboodle. Kaboodle heeft geen enkele controle over
deze websites van derden. Ze kunnen gebruik maken van hun eigen cookies, web
beacons of andere bestanden en persoonsgegevens verzamelen. Ze hebben hun
eigen regels voor het verzamelen, gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.
We adviseren je het privacybeleid te lezen van andere websites die je bezoekt.

HOE VEILIG ZIJN MIJN PERSOONSGEGEVENS BIJ KABOODLE?
Jouw persoonsgegevens zijn bij Kaboodle in goede handen. Kaboodle zorgt ervoor
dat (persoons)gegevens goed beveiligd zijn. Kaboodle bewaart jouw
persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.
Indien je het vermoeden hebt dat er misbruik is gemaakt van je account, neem dan
contact met ons op support@kaboodle.nl.

HOE KAN IK MIJN WETTELIJKE RECHTEN UITOEFENEN?
Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn. Ook kun je ze
laten corrigeren als ze niet juist zijn. Als je niet wilt dat wij jouw gegevens gebruiken
voor persoonlijke aanbiedingen, dan kun je dit aangeven.
Je kunt jouw rechten uitoefenen door een email te sturen aan Kaboodle op
support@kaboodle.nl
HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN OP KABOODLE.NL?
Kaboodle behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. De
wijzigingen kunnen via Kaboodle bekend worden gemaakt. Kaboodle adviseert je
regelmatig het privacy statement te bekijken. De laatste wijziging was op 26
september 2016. De meest recente versie vind je altijd op www.kaboodle.nl

