Privacyverklaring Inspiraak

Dit is de privacyverklaring van Inspiraak. In deze verklaring zet ik uiteen hoe ik omga met de
persoonsgegevens die ik in contact met jou verkrijg. Inspiraak voldoet aan de bepalingen van
de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoeken aan Inspiraak.nl.
Verzamelde persoonsgegevens
Als de persoon achter Inspiraak.nl doe ik mijn uiterste best om jouw gegevens te
beschermen. Jouw persoonsgegevens verwerk ik omdat je deze zelf aan mij verstrekt.
Inspiraak verzamelt door middel van het contactformulier de volgende gegevens wanneer jij
dit formulier invult en verzendt:
- Jouw voor- en achternaam
- Jouw e-mailadres
Inspiraak verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
- Om jou een persoonlijke reactie te kunnen geven en inhoudelijk te reageren op de
door jou via het contactformulier ingestuurde vraag of opmerking en jou hiermee zo
goed van dienst te zijn.
Tot wanneer bewaar ik de gegevens?
Maximaal 4 weken. Daarna verwijder ik jouw e-mailadres uit mijn systeem. Jouw
contactgegevens zal ik nooit gebruiken om jou ongevraagd mailings toe te sturen. Ook zal ik
jouw naam en e-mailadres niet aan derden verstrekken.
Beveiliging
Bij gegevensoverdracht maak ik gebruik van het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem
(Secure Socket Layer). Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het
symboll van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.
Gegevens van websitebezoek
Inspiraak gebruikt functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je
computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de
technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Deze
cookies zijn noodzakelijk en worden standaard geplaatst. Deze worden daarom niet
verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.
Analytische cookies
Op mijn website worden algemene bezoekgegevens van websitebezoekers bijgehouden.
Deze gegevens gebruik ik om een beter beeld te krijgen van het bezoek- en klikgedrag van
de bezoekers van Inspiraak.nl. Hiermee kan ik mijn website verder ontwikkelen en
aanpassen aan algemene en jouw persoonlijke voorkeuren.
Op de site gebruik ik Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren.
Daarbij heb ik Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten. De informatie die Google verkrijgt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.
Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.
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Deze analytische cookies zijn geanonimiseerd en worden daarom standaard geplaatst. Deze
worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.
Cookies voor social media integratie
Op mijn website zijn knoppen opgenomen om mijn gedichten te kunnen delen op sociale
netwerken Facebook en WhatsApp. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die
van hen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Daar heb
ik geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook en WhatsApp (welke regelmatig
kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze
cookies verwerken.
Bij jouw eerste bezoek aan mijn website informeer ik je over deze cookies en vraag ik je
toestemming voor het plaatsen van cookies voor sociale media integratie. Wanneer je op
een later moment toch deze cookies wilt accepteren, kun je dat via een melding in de
website doen.
Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren.
Blokkeer je alle cookies, dan zou de website minder goed kunnen werken. Het is beter om
alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de
instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt.
Wijzigen van dit privacybeleid
Aan mij is het recht voorbehouden deze Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen
zullen op deze pagina doorgevoerd worden. Deze pagina is voor het laatst aangepast op
vrijdag 25 mei 2018.
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