PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Contactgegevens:
Ellens Schrijfavonturen
Mijnenweg 21
5758 AD Neerkant
06-13343457
www.ellensschrijfavonturen.nl
info@ellensschrijfavonturen.nl

Ja, alweer zo’n interessante verklaring! ;-)
Ik ga proberen het op een eenvoudige manier uit te leggen, zodat deze verklaring misschien een
tikkeltje leuker wordt om te lezen.
Have fun!
1. Wat gebeurt er met je gegevens?
Wees niet bang! Ik gebruik je gegevens alleen om je af en toe mijn leuke nieuwsbrief te
sturen. Dit is alles gebeurt natuurlijk in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Om ervoor te zorgen dat mijn site goed werkt, maak ik gebruik
van een aantal diensten en plug-ins. Ik leg hieronder kort uit hoe.

2. Cookies
Om ervoor te zorgen dat mijn website optimaal werkt, worden er cookies gebruikt (helaas
geen chocolatecookies ;-)!!).
Maar wat zijn dat nou; cookies?
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval de mijne:
www.ellensschrijfavonturen.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf
van je computer wordt geplaatst. Wanneer je de volgende keer weer de site bezoekt, kan de
opgeslagen informatie (dat staat in de cookie) worden teruggestuurd naar deze website.
Google Analytics
Mijn website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt
geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de
verkregen informatie enkel met derden delen, wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden
of voor zover derden informatie namens Google verwerken. Google heeft van mij geen
toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is
een Amerikaans bedrijf en staat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse
servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics zie de website van
http://www.google.n
Social media knoppen
De verschillende social media kanalen gebruiken codes, waarmee ze via de site cookies
plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie, die ze door middel van de
cookies kunnen verkrijgen. In de privacyverklaring van de door mij (Ellens Schrijfavonturen)
gebruikte social mediakanalen, kun je lezen wat zij met de verzamelde informatie doen.
Nieuwsbrief
Als je je hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief laat ik je weten dat ook hiervoor cookies
gebruikt worden.
Uitschakelen en Verwijderen van cookies
Je kunt cookies uitschakelen en/of verwijderen. Hiervoor kun je kijken bij de instellingen van
je browser. Lukt het niet? Kies dan voor de hulp-functie van je browser.
3. Google Analytics
Ik vind het fijn om inzicht te krijgen in het gebruik van mijn website om deze nog beter te
optimaliseren. Daarom gebruik ik Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van
de websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet naar een
persoon te herleiden. Google Analytics hanteert zelf ook een beleid dat online zichtbaar is.
4. Social Mediakanalen
Ik maak gebruik van een aantal social mediakanalen; Facebook, Instagram, Twitter en
Pinterest. Om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, gebruik ik buttons, links en/of
contactformulieren. Deze social mediakanalen verzamelen ook informatie. Om duidelijk te
krijgen wat er met deze gegevens gebeurt, kun je de privacyverklaring van de betreffende
social mediakanalen lezen.

5. Privacy Algemeen
Ellens Schrijfavonturen verzamelt geen persoonlijke gegevens. Deze worden alleen
opgeslagen, wanneer deze door de bezoeker zelf bewust aan mij zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie
Wat gebeurt er met de door jouw ingestuurde gegevens? Deze worden gebruikt voor :
* contactformulieren: je kunt me een vraag stellen of een boodschap doorgeven. Hiervoor
vraag ik je naam, telefoonnummer en emailadres.
* nieuwsbrief: je ontvangt alleen een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt ingeschreven! Je
kunt je altijd weer uitschrijven.
* weggever: je kunt een weggever downloaden als je je hebt ingeschreven voor mijn
nieuwsbrief. Daarvoor vraag ik je naam en emailadres om je die link toe te sturen. Als je je
ingeschreven hebt voor mijn nieuwsbrief, kan ik je e-mails sturen. Je kunt je hiervoor altijd
afmelden.
7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om je gegevens te mogen bewaren en gebruiken, moet ik (Ellens Schrijfavonturen) een
grondslag hebben. Dit is een soort voorwaarde om gegevens te mogen verwerken. Voor mij
is dat:
- voor het toesturen van een nieuwsbrief vraag ik om toestemming. Deze toestemming mag
je altijd intrekken. Zonder naam en emailadres kan Ellens Schrijfavonturen geen nieuwsbrief
verzenden.
8. Delen met derden
Ik deel je gegevens niet met derden en zal deze alleen verstrekken/afgeven indien dit nodig is
op basis van gemaakte afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht.
9. Hoe lang bewaar ik je gegevens?
Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Bewaringstermijn Nieuwsbrief: wanneer jij je uitschrijft voor de Nieuwsbrief worden je
gegevens na 30 dagen verwijderd.
10. Hoe zit het met jouw rechten?
Natuurlijk heb je het recht om opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te
laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf dat jouw gegevens nodig
heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht bezwaar te
maken tegen het opslaan van de gegevens.
Ellens Schrijfavonturen heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door social
mediakanalen. Wanneer jij gebruik wilt maken van een van de rechten die hiervoor genoemd
zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via; info@ellensschrijfavonturen.nl
11. Beveiliging van gegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens uiteraard erg serieus en neem passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk je dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of
dat er misbruik van wordt gemaakt, neem dan contact op via; info@ellensschrijfavonturen.nl
12. Heb je een klacht?
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je een klacht
indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nou, dat viel wel mee toch? Het was waarschijnlijk minder saai dan je had gedacht. Gelukkig maar!
Ik wens je verder heel veel plezier bij het bezoeken van mijn website
www.ellensschrijfavonturen.nl en ik hoop van je te lezen en/of horen.
Ellens Schrijfavonturen

