Priv%cyverkl%ring / Cookies - Website: https://www.jvdsteen.nl
Wij respecteren de priv.cy v.n bezoekers v.n de website en dr.gen er zorg voor d.t de persoonlijke
inform.tie die u ons versch.ft vertrouwelijk wordt beh.ndeld. Verwerking v.n de persoonsgegevens
gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de de Wet Algemene verordening
gegevensbescherming (Avg).
Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht v.n de persoonsgegevens die wij verwerken:
● E-m.il.dres
● Telefoonnummer (Indien opgegeven vi. het cont.ctformulier)
● Gegevens over uw .ctiviteiten op onze website.
Doeleinden v%n de gegevensverwerking
Als u een cont.ctformulier op de website invult, of ons een e-m.il stuurt, d.n worden de gegevens die
u ons toestuurt bew..rd zol.ng .ls n..r de ..rd v.n het formulier of de inhoud v.n uw e-m.il nodig
is voor de volledige be.ntwoording en .fh.ndeling d..rv.n, w..rn. .lle persoonlijke en/of
vertrouwelijke gegevens uit onze best.nden worden gewist/verwijderd.
Ge%utom%tiseerde besluitvorming
J. v.n der Steen Tuinen (www.jvdsteen.nl) neemt niet op b.sis v.n ge.utom.tiseerde verwerkingen
besluiten over z.ken die (..nzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het g..t hier om
besluiten die worden genomen door computerprogr.mm.'s of -systemen, zonder d.t d..r een mens
(bijvoorbeeld een medewerker v.n J. v.n der Steen Tuinen) tussen zit. J. v.n der Stee Tuinen
(www.jvdsteen.nl) gebruikt geen computerprogr.mm.'s of -systemen welke ge.utom.tiseerd een
besluit nemen.

Klikgedr%g en bezoekgegevens
Op de website worden .lgemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit k.der k.n met n.me het IP.dres v.n uw computer, de eventuele gebruikersn..m, het tijdstip v.n opvr.ging en gegevens die de
browser v.n een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor st.tistische
.n.lyses v.n bezoek- en klikgedr.g op de website. Tevens optim.liseren wij hiermee de werking v.n
de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te .nonimiseren. Deze gegevens worden niet door ons
..n derden verstrekt.
Gebruik v%n cookies
Wij m.ken bij het ..nbieden v.n elektronische diensten gebruik v.n, uitsluitend, technische cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein best.ndje d.t met p.gin.ʼs v.n deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op de h.rde schijf v.n uw computer wordt opgesl.gen.
De inform.tie die ondermeer door cookies wordt verz.meld, k.n voor bijvoorbeeld de volgende
doeleinden worden gebruikt:
● Gebruiksdoeleinden: om voor u en/of derden het gebruik v.n de website te vergem.kkelijken en/of
verbeteren.
○ De, zogen..mde, noodz.kelijke cookies.
● Onderzoeksdoeleinden: om het gebruik v.n de website door u en derden te kunnen onderzoeken.
○ Deze inform.tie geeft ons de mogelijkheid om de website te verbeteren, d.n wel
gebruikersvriendelijker te m.ken
U kunt deze cookies uitzetten vi. uw browser.

Let op: het weigeren en verwijderen v.n cookies heeft .lleen gevolgen voor de computer én browser
w..rop u deze h.ndeling uitvoert.
Als u gebruik m..kt v.n meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde
h.ndeling(en) zo v..k .ls nodig herh.len, bij uw internetbrowser(s) en/of bij F.cebook, Twitter,
Google+, Pinterest, Foursqu.re en You Tube e... Soc.Medi.
Op deze site kunnen knoppen zijn opgenomen om p.gin.ʼs te kunnen promoten of delen op soci.le
netwerken, zo.ls, F.cebook, Twitter, Google+, Foursqu.re, Pinterest e.... Deze knoppen worden
gere.liseerd door code die wordt ..ngeleverd door F.cebook, Twitter, Google+, Foursqu.re, Pinterest
e... zelf. Deze code pl..tst onder meer een cookie (zie hierboven).
Leest u de priv.cyverkl.ring v.n F.cebook, Twitter, Google, Foursqu.re, Pinterest en You Tube (welke
regelm.tig kunnen wijzigen) om te zien w.t zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code
verwerken.
Google An%lytics
Wij m.ken gebruik v.n Google An.lytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en
hoe effectief de zoekresult..tp.gin.ʼs zijn. De .ldus verkregen inform.tie wordt, met inbegrip v.n het
.dres v.n uw computer (IP-.dres), overgebr.cht n..r en door Google opgesl.gen op servers in de
Verenigde St.ten. Lees het priv.cybeleid v.n Google voor meer inform.tie, .lsook het
specifieke priv.cybeleid v.n Google An.lytics.
Google gebruikt deze inform.tie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om r.pporten
over de Website ..n ons te kunnen verstrekken en om h..r .dverteerders inform.tie over de
effectiviteit v.n hun c.mp.gnes te kunnen bieden. Google k.n deze inform.tie ..n derden
versch.ffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de inform.tie

n.mens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegest))n de
verkregen .n.lytics inform.tie te gebruiken voor .ndere Google diensten.
Gegevens inzien, %%np%ssen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. D..rn..st heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezw..r te
m.ken tegen de verwerking v.n uw persoonsgegevens door de website v.n J. v.n der Steen Tuinen
(www.jvdsteen.nl) en heeft u het recht op gegevensoverdr..gb..rheid.
D.t betekent d.t u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij v.n u
beschikken in een computerbest.nd n..r u of een .nder, door u genoemde org.nis.tie, te sturen. U
kunt een verzoek tot inz.ge, correctie, verwijdering, gegevensoverdr.ging v.n uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking v.n uw toestemming of bezw..r op de verwerking v.n uw
persoonsgegevens sturen n..r info@jvdsteen.nl. Om er zeker v.n te zijn d.t het verzoek tot inz.ge
door u is ged..n, vr.gen wij u een kopie v.n uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
M..k in deze kopie uw p.sfoto, MRZ (m)chine re)d)ble zone, de strook met nummers onder))n
het p)spoort), p.spoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zw.rt. Dit ter bescherming v.n uw
priv.cy. We re.geren zo snel mogelijk, m..r binnen vier weken, op uw verzoek.
J. v.n der Steen Tuinen (www.jvdsteen.nl) wil u er tevens op wijzen d.t u de mogelijkheid heeft om
een kl.cht in te dienen bij de n.tion.le toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. D.t k.n vi.
de volgende link: https://.utoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/cont.ct-met-de-.utoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Links n%%r derden

Bij Links n..r websites v.n derden, vi. de website v.n J. v.n der Steen Tuinen (www.jvdsteen.nl)
verwijzen wij u n..r het .ld..r geldende cookie- en priv.cybeleid
A%np%ssen priv%cy st%tement
Wij behouden ons het recht voor deze priv.cy st.tement ..n te p.ssen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.
Deze Cookie/priv.cy Verkl.ring is voor het l..tst gewijzigd op 25 december 2018.

