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Bescherming van uw privacy en persoonsgegevens zijn belangrijk voor mij. Op verschillende
manieren verzamel ik gegevens. In deze privacyverklaring kunt u vinden wat ik met uw gegevens doe.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen noortjetimmermans@gmail.com
Contactformulier op website
Met het contactformulier kunt u direct via de website contact opnemen. Hiervoor gebruik ik je naam
en emailadres, die ik nodig heb om contact te kunnen onderhouden.
Cookies
Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn nodig om een website goed te laten
draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden
gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt er door het gebruik van cookies inzichtelijk gemaakt
hoe de website gebruikt wordt en wanneer u de website weer bezoekt.
Google Analytics
Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt. Denk aan
aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Dit om het gemak en de communicatie te
verbeteren voor mijn websitebezoekers. Ik kan niet zien wie mijn website bezoekt. Verder maak ik
gebruik van social media zoals facebook en Instagram.
Beveiliging gegevens
Beveiliging van persoonsgegevens zijn van groot belang daarom zorg ik ervoor dat uw gegevens veilig
zijn. Ik zal uw gegevens ook niet langer bewaren dan nodig is. Ik deel persoonsgegevens nooit met
anderen alleen als u daar toestemming voor geeft.
Inzage gegevens
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te wijzigingen of te verwijderen. Geef
altijd duidelijk aan wie u bent zodat ik zeker weet welke gegevens ik moet aanpassen of verwijderen.
Privacy statement
Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze privacyverklaring is van toepassing op
al mijn diensten. Door gebruik te maken van mijn website gaat u akkoord met de privacy
voorwaarden.
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