Privacy statement

In dit document kun je lezen waarvoor *bliep je persoonsgegevens gebruikt, hoe wij de bescherming van je privacy en
persoonsgegevens waarborgen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.
Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn gegevens?
*bliep – United Telecom NV is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van je gegevens (Postadres: Artilium, Vaartdijkstraat 19,
B-8200 Brugge, Belgium).
Als je nog vragen hebt na het lezen van dit Privacy Statement, neem dan contact op met *bliep via hulp@bliep.nl

1. WELKE GEGEVENS HEEFT *BLIEP VAN JOU?

2. WAARVOOR GEBRUIKT *BLIEP JE
GEGEVENS?

Om onze diensten zo goed mogelijk aan jou te
leveren verwerkt *bliep jouw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je
identiteit kan worden achterhaald: ze zijn te herleiden
tot je persoon. Hieronder worden de categorieën van
persoonsgegevens verder beschreven.
Klantgegevens
Wanneer je een van onze producten of diensten
afneemt dan vragen wij je om je contactgegevens
(zoals je naam, adres en emailadres). Om je zo goed
mogelijk van dienst te zijn kunnen we verder
bijhouden wat voor producten of diensten je bij ons
afneemt. Daarnaast registreert *bliep jouw contact
momenten met de *bliep klantenservice om je beter
van dienst te kunnen zijn.
Wanneer je een account aanmaakt op bliep.nl of in
de mobiele *bliep app, bewaren we de door jou
gekozen gebruikersnaam en email adres en
eventueel de overige door jou ingevoerde
informatie.
Gebruiksgegevens Om jou de door jouw
gevraagde producten of diensten te leveren,
verwerkt *bliep een aantal gegevens die herleidbaar
kunnen zijn tot jouw persoon. Een logisch voorbeeld
daarvan is je telefoonnummer of het nummer dat je
toestel identificeert op ons netwerk (het IMEInummer).
*bliep heeft een geavanceerd netwerk om de
afwikkeling van al het verkeer in goede banen te
leiden. Om onze klanten een optimale beleving te
bezorgen, houden we het gebruik van ons netwerk
goed in de gaten, zodat we snel kunnen reageren op
plotselinge veranderingen.
Verkeersgegevens en locatiegegevens Op grond
van de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
worden telecommunicatie aanbieders zoals *bliep
verplicht gegevens te bewaren die gebruikt kunnen
worden in het kader van opsporing en onderzoek.
Deze gegevens hebben betrekking op het gebruik
van onze diensten en bevatten onder andere jouw
locatie, het tijdstip, de datum en de duur van de tot
stand gekomen telefoonverbinding, jouw nummer en
het nummer dat je belt. In het geval van gebruik van
internet worden de begin- en eindtijd van de
internetsessie en het volume van het internetgebruik
geregistreerd.
*bliep zal deze gegevens nooit afstaan zonder dat zij
daartoe verplicht is op grond van een rechtsgeldig
bevel daartoe.
Als je meer wilt weten over deze wettelijke
verplichting, kijk dan op de website van het
Agentschap Telecom.

*bliep verzamelt en bewaart je persoonsgegevens
voor verschillende doeleinden. Deze gegevens
stellen *bliep in staat om de door jou afgenomen
dienst te kunnen leveren en te optimaliseren. In de
vorige paragraaf hebben we uitleg gegeven welke
persoonsgegevens *bliep verwerkt in de uitvoering
van haar bedrijf. In deze paragraaf leggen we uit
waarvoor wij deze gegevens gebruiken.
2.1. De aanvraag van de overeenkomst
Allereerst verwerkt *bliep je persoonsgegevens voor
de (uitvoering van de) dienst aan jou. Dat betekent
onder meer voor het in behandeling nemen van je
aanvraag. *bliep registreert je gegevens vermeld op
het online bestelformulier, zoals je naam, adres en
e-mail adres.
2.2. Uitvoering van de dienst
*bliep verwerkt jouw gegevens onder andere voor
de uitvoering van de door jouw gevraagde diensten;
van het opzetten van een telefoongesprek of een
(mobiele) internetsessie tot het afleveren van een
sms of mms bericht. Om te kunnen bellen en
internetten moet *bliep je telefoonnummer weten,
het identificatienummer van je telefoon (IMEI), je
locatie, maar ook het nummer van de persoon die jij
wilt bereiken.
Hieronder lichten we toe welke gegevens er worden
gebruikt in het kader van onze dienstverlening en
waarvoor *bliep ze nodig heeft.
2.2.1. Kwaliteit van de dienstverlening
Om de kwaliteit van de dienstverlening zo goed
mogelijk te waarborgen en te optimaliseren,
analyseert *bliep bepaalde gegevens over het
gebruik van het netwerk. Denk hierbij aan bel-, smsen internetgegevens, maar ook welk toestel je
gebruikt en hoe dit toestel in ons netwerk
functioneert, zoals het aantal succesvol opgezette
verbindingen. Deze gegevens worden gebruikt voor
beheer en beveiliging van ons netwerk en stelt ons in
staat om te onderzoeken of er ergens in het netwerk
problemen zijn, zoals storingen of piekverbruik.
*bliep maakt gebruik van het mobiele netwerk van
Tele2. Tele2 heeft een geavanceerd netwerk wat ons
in staat stelt om snel in te springen op technische
ontwikkelingen en om jou een optimale
internetervaring te bieden en tegelijkertijd je te
beschermen tegen ongewenste praktijken zoals
virussen en spam. Om dit goed te kunnen doen
houdt Tele2 bij wat er gebeurt op haar netwerk.
Hiervoor gebruiken ze geavanceerde technieken die
virussen kunnen herkennen, maar ook het gebruik
van apps en toepassingen op ons netwerk en
veelbezochte websites zien. Deze informatie kan
Tele2 gebruiken om bepaalde soorten verkeer
voorrang te geven (zoals Skype) en verstoppingen te
voorkomen, data te comprimeren (zoals streaming
video) en het netwerk en onze klanten te
beschermen tegen virussen, malware en andere
aanvallen. Aan de hand van de informatie over het
gebruik van applicaties en de bezochte websites
kunnen we er voor zorgen dat er altijd genoeg

capaciteit is om jou de diensten te leveren zoals je
die van ons gewend bent.
Deze analyse-technieken worden ingezet op
verschillende plaatsen in ons netwerk en in sommige
gevallen worden daarbij gegevens verwerkt die
betrekking hebben op jou, zoals je toestelnummer
(IMEI) of mobiele nummer. Jouw privacy staat daarbij
voorop: nadat de relevante informatie uit het netwerk
is gehaald worden de gegevens direct
geanonimiseerd. *bliep kijkt niet naar de inhoud van
jouw berichten of de door jouw bezochte websites.
2.2.2. Hoogverbruik
*bliep is de enige mobiele provider in Nederland die
echt internet aanbiedt zonder vaste datalimieten voor
een lage prijs per dag. Internetten via *bliep is alleen
bedoeld voor persoonlijk gebruik op mobiele
telefoons of tablets. *bliep is bedacht om jongeren
onbezorgd gebruik te kunnen laten maken van hun
smartphone. Deze vrijheid vinden wij enorm
belangrijk. Om te voorkomen dat partijen structureel
misbruik maken van het internet zonder vaste
datalimieten, waardoor de kwaliteit van het netwerk
voor andere *bliep klanten achteruit gaat, stuurt
*bliep gebruikers die het netwerk overbelasten een
waarschuwing en sluit deze klanten eventueel af. Om
te bepalen of vanaf een simkaart verkeer plaatsvindt
dat de kwaliteit van het netwerk voor anderen in
gevaar brengt, wordt gekeken naar het patroon van
het internet- en sms verkeer. Er wordt niet gekeken
naar de inhoud van dit verkeer.
2.3. Betaling
Op basis van de verkeers- en gebruiksgegevens
wordt tegoed afgeschreven van je account. In de app
en op bliep.nl vind je onder andere een specificatie
van de gebruikte diensten, zoals de datum en de
duur van de telefoongesprekken die je gevoerd hebt,
het activeren van het 0,50 tarief, het delen van
tegoed met anderen of het afnemen van diensten in
het buitenland.
2.4. Marktonderzoek, marketing en
verkoopdoeleinden
Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn,
gebruikt *bliep je persoonsgegevens voor eigen
marktonderzoek, marketing of verkoopdoeleinden. Zo
kan *bliep op basis van de gegevens van haar
klanten onderzoeken of er behoefte is aan nieuwe of
andere vormen van dienstverlening.
Ook kunnen anonieme gegevens gebruikt worden om
afspraken te maken met derde partijen, zoals winkels
die *bliep verkopen. Deze derden zijn gebonden aan
de vertrouwelijkheid van de van *bliep ontvangen
gegevens en met elk van deze partijen maakt *bliep
bindende afspraken in het kader van het waarborgen
van jouw privacy.

2.4.1. Bezwaar maken tegen het gebruik van je
gegevens voor marketing en verkoopdoeleinden
Als klant heb je het recht om het gebruik van jouw
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te
verbieden. Je kunt dit op elk moment aangeven: het
recht op opt-out. Omgekeerd kunt je natuurlijk altijd je
bezwaar intrekken. Je kunt het stopzetten en weer
activeren van het gebruik van je persoonsgegevens
voor marktonderzoek en marketing gemakkelijk en
snel regelen door te mailen naar hulp@bliep.nl.
*bliep zal jou nooit bellen voor marketing- of
verkoopdoeleinden.
Ook verstrekt *bliep de persoonsgegeven van haar
klanten nooit aan derden voor marketing- of
verkoopdoeleinden van deze derde partijen.
Je kunt je registeren met je telefoonnummer bij het
Bel-me-niet-register zodat je niet ongevraagd gebeld
kan worden door bedrijven of instellingen voor
reclamedoeleinden. De registratie bij het Bel-me-nietregister is kosteloos en kan via www.bel-me-niet.nl.
2.5. Trendanalyse
*bliep analyseert het gedrag van haar klanten door
gebruik te maken van statistische gegevens uit het
netwerk. *bliep gebruikt hiervoor uitsluitend
geanonimiseerde verkeersgegevens. De informatie
die uit deze analyses voortkomt, gebruikt *bliep om
haar dienstenaanbod en processen te verbeteren.
Deze informatie wordt dus niet gebruikt voor op jou
specifiek gerichte verkoop activiteiten.
2.6. Het nakomen van wettelijke verplichtingen
*bliep is wettelijk verplicht om je persoonsgegevens
te bewaren en te verstrekken in het belang van
strafrechtelijke onderzoek en de nationale veiligheid.
Hieronder valt ook de verplichting tot medewerking
aan een bevel tot aftappen van telefoongesprekken
of internet. *bliep geeft alleen medewerking aan de
hiervoor bevoegde autoriteit na een controle of de
vordering wel aan in de wet gestelde eisen voldoet.
*bliep is verplicht de verkeers- en locatiegegevens
van alle klanten gedurende één jaar (telefonie) dan
wel 6 maanden (internet) te bewaren.
Ook de Belastingdienst en andere
overheidsinstellingen kunnen op basis van wettelijke
bepalingen inlichtingen over klanten inwinnen.
Meestal gaat het daarbij om naam-, adres-, en
nummergegevens en/of factuurgegevens.
Indien je het alarmnummer 112 belt, is *bliep verplicht
je mobiele nummer en (voor zover deze bij *bliep
bekend zijn) je naam- en adresgegevens en
gelijktijdig de locatiegegevens van je mobiele toestel
te verstrekken aan 112. Deze verplichting bestaat ook
indien je je mobiele nummer hebt laten afschermen
door *bliep.

3. HOE LANG WORDEN JE PERSOONS-

*bliep doet er alles aan om te verhinderen dat
onbevoegden toegang krijgen tot jouw
persoonsgegevens.
Hiertoe treft *bliep allerlei technische en
organisatorische maatregelen. Daarnaast waakt
*bliep tegen verlies, verminking en enige andere
vorm van onrechtmatige verwerking van jouw
persoonsgegevens. *bliep zorgt ervoor dat de
veiligheid van het transport en de opslag van je
persoonsgegevens zorgvuldig gebeurt.
Uitsluitend vooraf getrainde *bliep medewerkers die
op grond van hun functie kennis moeten kunnen
nemen van bepaalde categorieën persoonsgegevens
hebben daadwerkelijk toegang tot jouw gegevens.
Het spreekt vanzelf dat de medewerkers van *bliep
gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen,
ook na vertrek bij *bliep.
4.1. Wettelijk verplichting tot melden van een
datalek
Mocht er toch iets niet goed gaan met de
bescherming van jouw persoonsgegevens en er
sprake is van een zogenaamd ‘datalek’ dan meldt
*bliep dit bij de toezichthouder, Opta. In het geval dit
datalek ook ongunstige gevolgen zou kunnen hebben
voor jouw persoonlijke levensfeer, dan zullen we je
zo snel mogelijk hierover informeren over wat het
datalek inhoudt en wat *bliep en ook jij er aan kan
doen om de schade zo beperkt mogelijk te houden.
4.2. Beveiliging niet optimaal? Meld het ons.
Privacy en veiligheid spelen een belangrijke rol bij
het ontwikkelen en onderhouden van onze producten
en diensten. Gebruikers kunnen ons daarbij helpen.
Als je denkt dat je een zwakke plek in één van onze
diensten hebt gevonden, willen we graag met je
samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te
lossen. Daarom verzoeken we je deze informatie met
ons te delen en de richtlijnen te volgen:

• Meld beveiligingsproblemen (of het vermoeden
daarvan) aan ons via beveiliging@bliep.nl

• Geef alle beschikbare informatie zodat we zogoed
mogelijk onderzoek kunnen doen. Denk hierbij aan
een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen,
logs, screenshots, hoe te reproduceren, etcetera.
• Deel het beveiligingsprobleem niet metanderen.
• Maak geen actief misbruik van het beveiligingsprobleem.
Nadat we jouw bericht hebben ontvangen, gaan we
jouw melding zo snel mogelijk onderzoeken en
nemen we contact met je op. We proberen de
eventueel vastgestelde problemen zo snel mogelijk
op te lossen en stemmen een eventuele
gecoördineerde publicatie van het
beveiligingsprobleem met je af. We zullen geen
aangifte doen van meldingen die volgens deze
spelregels worden gedaan.
Het melden van beveiligingsproblemen kan ook
anoniem (via een anoniem e-mailadres, van
bijvoorbeeld Gmail of Hotmail).

In geval van een duidelijke en vaste bewaartermijn
van gegevens is de specifieke bewaartermijn
genoemd in de relevante paragraaf in dit Privacy
Statement. Anders geldt dat *bliep in ieder geval je
persoonsgegevens bewaart zolang als je klant bent
bij *bliep en conform de wettelijke verplichtingen uit
de Wet bescherming persoonsgegevens en
Telecommunicatiewet.

4. WAT DOET *BLIEP AAN DE BEVEILIGING VAN
JE PERSOONSGEGEVENS?

Bij het aanbieden van deze advertenties, kan een
uniek third-party cookie worden geplaatst in je
browser.
Er zijn drie soorten cookies, die *bliep voor
verschillende redenen gebruikt:

• Technisch noodzakelijke of functionelecookies:
deze zijn nodig voor het optimaal functioneren van
onze website. Deze cookies worden gebruikt om
onze website beter af te stemmen aan je gebruik
en voorkeuren van onze website. Hierdoor wordt
het gebruikersgemak van de website verhoogd.
• Tracking cookies: deze worden gebruik voor het
vergaren van surfinformatie. Bijvoorbeeld door je
mogelijke interesse tijdens het gebruik van de
website te volgen of te beoordelen of je al een
bepaalde reclame eerder hebt ontvangen. Door
middel van tracking cookies kunnen netwerken
informatie verzamelen welke advertenties al zijn
bezocht en op welke specifiek verder is gekeken.
Dit stelt aanbieders van advertenties in staat om
gericht berichten aan te bieden waar een gebruiker
interesse heeft getoond.
• Analytische cookies: deze cookies worden ge-bruikt
om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te
houden en voor het analyseren van trends bij het
gebruik van onze website.
*bliep neemt de verwerking van je gegevens serieus
en werkt continue aan verbeteringen van de manier
waarop we informatie beschermen. Indien je niet
wenst dat cookies worden geplaatst, kun je dit zelf
aanpassen.
Als je – in het algemeen - geen cookies op je
computer wil toestaan kun je hier zelf voor kiezen. De
meeste computers accepteren automatisch cookies,
maar dit kan je zelf anders instellen door je browser
instellingen aan te passen (raadpleeg hiervoor de
handleiding van de netwerkbrowser die je gebruikt).
Als je ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het
gebeuren dat sommige onderdelen van de website of
mobiele app niet meer goed functioneren.
Cookies kun je ook zelf - per keer - na een
internetsessie verwijderen. Raadpleeg hiervoor de
handleiding van de netwerkbrowser die je gebruikt
(bijv. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome,
Safari)
Sommige tracking cookies worden geplaatst door
derden die onder meer via onze website advertenties
tonen. *bliep heeft geen toegang tot deze cookies die
derden plaatsen op onze website.

6. JOUW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE
VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

GEGEVENS BEWAARD?
*bliep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan
wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor *bliep je gegevens heeft
verzameld. Hoe lang je gegevens worden bewaard is
dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De
bewaartermijn kan dus per (categorie van)
gegeven(s) verschillen.

bestandje welke bij het eerste bezoek aan de website
op je computer wordt geplaatst. Hierdoor wordt je bij
het volgende bezoek herkend en kun je gebruik
maken van alle functionaliteiten van de website. Een
cookie omvat informatie over je bezoek aan onze
website en andere sites waarop wij adverteren, om
onze advertenties aan te bieden die aansluiten bij
jouw interesses.

4.3. Ingeschakelde derden partijen *bliep kan
derden partijen inschakelen ten behoeve van de
uitvoering van dienst. Denk hierbij aan netwerk
specialisten die *bliep ondersteunen bij de uitbreiding
dan wel verbetering van haar netwerk. Maar ook
partijen die -een deel van de uitvoering van- de
dienstverlening in opdracht van *bliep voor hun
rekening nemen, zoals koeriers die je online
bestelling thuis afleveren. Voor zover deze derde
partijen toegang hebben of beschikking krijgen over
jouw persoonsgegevens, maakt *bliep met deze
partijen contractuele afspraken over de wijze waarop
en waarvoor ze deze persoonsgegevens mogen
verwerken.
*bliep kan de verzamelde informatie van haar klanten
aanvullen met gegevens die zij van derden verkrijgt
om zodoende een beter en vollediger beeld te krijgen
van het gebruik van haar diensten.

5. COOKIES OP DE WEBSITES VAN *BLIEP
*bliep werkt bij bepaalde onderdelen van haar
websites met cookies. Een cookie is een klein

6.1. Inzage in je persoonsgegevens De Wet
bescherming persoonsgegevens geeft je het recht op
inzage in je persoonsgegevens. Dit betekent dat
*bliep desgevraagd inzage verschaft in welke
persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en
voor welke doeleinden deze persoonsgegevens
worden verwerkt. *bliep mag hiervoor
administratiekosten in rekening brengen. Een
inzageverzoek kan je doen door te mailen met
hulp@bliep.nl. Stuur bij dit verzoek een kopie van
een geldig legitimatiebewijs mee. *bliep is namelijk
op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens verplicht zorg te dragen voor een
deugdelijke vaststelling van de identiteit van de
verzoeker om misbruik te voorkomen. *bliep wil
voorkomen dat anderen dan jijzelf inzage vragen in
jouw gegevens.
Je persoonsgegevens kan je ook inzien als je
ingelogd bent op bliep.nl of in de mobiele app.

4.2. Correctie van je persoonsgegevens
Wanneer je denkt dat jouw persoonsgegevens niet
(langer) juist of volledig zijn, kun je ze aanpassen als
je bent ingelogd op bliep.nl of in de mobiele app.

7. HINDERLIJKE OF KWAADWILLIGE OPROEPEN
Stalking, aanhoudende hinderlijke of kwaadwillige
oproepen, sms- of andere berichten, zijn een inbreuk
op je privacy. Wanneer het mobiele nummer van de
afzender is afgeschermd en je dus niet weet wie de
afzender is kan je *bliep verzoeken om een
onderzoek te starten naar het nummer van de
afzender. Stuur hiervoor een mail naar *bliep.nl. Als
de ‘plager’ bij *bliep bekend is zal *bliep de ’plager’
schriftelijk verzoeken het door jou als hinderlijk
ervaren gedrag te staken. Is de ‘plager’ klant bij een
andere telecommunicatie aanbieder, dan zal *bliep
deze aanbieder vragen om namens jou een dergelijk
verzoek te sturen.
*bliep draagt geen verantwoordelijkheid voor de
verdere gevolgen of de uitkomst van het onderzoek.
Wanneer er sprake is van extreme telefonische
overlast, adviseert *bliep je om naar de politie te
gaan om hiervan aangifte te doen.

8. NUMMERWEERGAVE EN NUMMERBLOKKERING
Voor elke nieuwe klant geldt dat standaard is
ingesteld dat je nummer zichtbaar is op de telefoon
van degene die je belt. Als je dit niet wilt, kunt je
kiezen voor het verbergen van nummerweergave
door middel van nummerblokkering.
Nummerblokkering kan op twee manieren:

• Je kunt nummerweergave voor allegesprekken
verbergen via het menu van je telefoon. Dit hangt
natuurlijk wel af van het merk en type van je
telefoontoestel. Raadpleeg hiervoor de handleiding
van je telefoon.
• Je kunt je nummer ook voor slechts één enkel
gesprek verbergen: toets #31# en direct daarna het
telefoonnummer dat je wilt bellen. Jouw nummer is
nu eenmalig geblokkeerd bij degene die je belt. Na
beëindiging van de verbinding vervalt de eenmalige
blokkering.
Bij het verzenden van een sms- of mms-bericht wordt
je nummer overigens altijd automatisch
meegestuurd.

9. HOE KUN JE ONS BEREIKEN?
Bij *bliep heb je een *bliep account. Je kunt hierop
inloggen via de website of via de mobiele app. Je
*bliep account is alleen toegankelijk als je klant bent
van *bliep. Je kan hier instellen welke
persoonsgegevens bij ons bekend zijn.
Je moet er zelf voor zorgen dat niemand anders dan
jijzelf kan inloggen in jouw *bliep account.
Voor alle vragen, ook die over privacy en
persoonsgegevens, kan je altijd een mail sturen naar
info@basicsim.nl. We beantwoorden je mail in de
meeste gevallen binnen 24 uur.
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