PRIVACY-VERKLARING
De Verloren Schaduw
Wie ben ik?
Ik ben Hanneke Huibers. Mijn website-adres is: https://deverlorenschaduw.nl.
Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamel.
Met wie ik jouw data deel
Als je je zelf via de website inschrijft voor de nieuwsbrief, dan komen je ingevulde gegevens
(voornaam, achternaam en mailadres) op een lijst te staan bij Mailchimp. Dit is een website
(organisatie) die het op een makkelijke manier mogelijk maakt om nieuwsbrieven te
versturen. Ik hoef dan alleen maar een nieuwsbrief te maken en op ‘versturen’ te klikken,
omdat Mailchimp alle namen bijhoudt op een lijst. Het versturen kan dan automatisch gaan.
Uiteraard zijn deze gegevens beveiligd, want ik kan alleen zelf inloggen op deze persoonlijke
Mailchimp-pagina. Anderen kunnen je gegevens niet inzien. En je kunt jezelf te alle tijden
weer afmelden.
Ik deel je data dus met niemand, alleen met Mailchimp, en daar zijn je gegevens beveiligd
via mijn eigen persoonlijke pagina waar verder niemand bij kan.
Hoe lang ik jouw data bewaar
De gegevens die je zelf invult, die op de lijst bij Mailchimp terecht komen, blijven daar staan
zolang als je zelf wilt. Niet korter en niet langer dan dat. De gegevens die ik van je verzamel
als je een afspraak bij mij maakt in mijn praktijk, moet ik zeven jaar bewaren. Dat is
verplicht.
Welke datalek procedures ik geïmplementeerd heb.
Mocht er iets niet goed gaan met jouw gegevens (dat wil zeggen: stel je voor dat ik erachter
kom dat mijn website gehackt wordt of stel je voor dat mijn laptop gestolen wordt), dan meld
ik dat gelijk bij AP (Autoriteit Persoonsgegevens). Daarnaast zal ik het iedereen van de maillijst (als ik daar nog bij kan komen) zelf laten weten via een aparte extra nieuwsbrief.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op de site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's,
afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact
hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de
interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
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