Privacy verklaring bij bezoek website

In deze verklaring verwijst het begrip ik, mij of mijn, naar Jan Dingemans, klassiek
homeopaat. Het begrip je, jou, jouw of jij verwijst ‘bezoeker van de website(s)’.
Website(s) verwijzen/verwijst naar jandingemans.nl, jandingemans.com, homeopathiewaalwijk.nl, homeopathiewaalwijk.nl, meneerjan.com en meneerjan.be.

1 Jouw privacy wanneer je mijn website(s) bezoekt
1.1 Contactformulier
De website verwerkt jouw persoonsgegevens alléén wanneer je het contactformulier
invult. Op het contactformulier kun je de volgende gegevens kwijt:
•
•
•
•

Je naam
telefoonnummer
email-adres
je vraag

Deze gegevens gebruik ik om je te kunnen bellen of e-mailen zodat ik mijn
dienstverlening aan jou kan uitvoeren.

1.2 Over cookies en zo
1.2.1

Geautomatiseerde besluitvorming

De website(s) nemen/neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens tussen zit.

1.2.2

Cookies, of vergelijkbare technieken, die de website(s) gebruik(en)

De website(s) gebruik(t)en alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele
cookies die ik heb ingezet, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en jouw gebruiksgemak. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek aan de website(s),
wordt gebruik gemaakt van analyticdiensten. Deze statistieken worden door de aanbieder
van analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Jan Dingemans
klassieke homeopathie verstrekt. Jan Dingemans klassieke homeopathie krijgt hierdoor
inzicht in hoe de website(s) word(t)en gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de
website(s) en/ of zijn dienstverlening indien gewenst, aanpassen. Als het wettelijk
verplicht is, kan de analyticsdienst de gegevens aan derden verstrekken. Jan Dingemans
maakt overigens gebruik van Google Analytics.
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Bij de inrichting van de Analyticsdiensten heb ik rekening gehouden met jouw privacy.
•
•

Ik heb een bewerkersovereenkomst afgesloten met de aanbieder van de
analyticsdienst
Je ipadres is geanonimiseerd. Statistieken kunnen nooit naar een specifiek
persoon terug herleid worden

De website(s) nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jan
Dingemans klassieke homeopathie.
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