Tanja van Hoogdalem is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens

Tanja van Hoogdalem
Piersonstraat 53
3317 RG Dordrecht
Tel.nr.: 0615385054
KvK nr.: 65932692
Persoonsgegevens die ik verwerk

Tanja van Hoogdalem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van mijn website of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan
mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die
Tanja van Hoogdalem, afhankelijk van je gedrag op de website, verwerkt:
> Voor- en achternaam
> Adresgegevens (indien je deze zelf verstrekt)
> Telefoonnummer (indien je deze zelf verstrekt)
> E-mailadres
> Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
> Gegevens over jouw activiteiten op de website (zie cookies)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Tanja van Hoogdalem heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van
websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben
van hun ouders of voogd. Het is voor mij echter niet mogelijk te controleren of
een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je denkt dat er zonder toestemming
toch persoonlijke gegevens zijn verzameld van iemand jonger dan 16 jaar,
neem dan contact met mij op via tanjavanhoogdalem@gmail.com. Ik zal er
dan zorg voor dragen dat deze gegevens verwijderd worden.
Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Tanja van Hoogdalem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
> Om jouw vragen per e-mail, contactformulier of als reactie op een artikel te
kunnen beantwoorden.
> Om mijn diensten bij jou te factureren
> Om goederen en diensten bij je af te leveren
> Tanja van Hoogdalem analyseert jouw gedrag op de website om daarmee
de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
stemmen op jouw voorkeuren.
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Tanja van Hoogdalem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

1. Gegevens over je bezoek aan de website (zie cookies) worden gedurende
14 maanden opgeslagen in Google Analytics. Hierna worden ze
automatisch verwijderd.
2. Een reactie die je zelf geeft op een blogpost, wordt voor onbepaalde tijd
op mijn website gepubliceerd (in elk geval zo lang de betreffende blogpost
online staat).
Delen van persoonsgegevens met derden

Tanja van Hoogdalem verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens worden alleen gedeeld met
derden binnen Europa of derden die vallen onder de EU-US Privacy Shield.
Met deze partijen heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten, welke zijn
opgenomen in mijn verwerkingsregister.
Tanja van Hoogdalem werkt op dit moment met de volgende partijen samen:
Google Analytics
De gegevens die ik middels Google Analytics verzamel over jouw bezoek aan
https://tanjavanhoogdalem.nl wissel ik uit middels een geforceerde SSL
verbinding. Dit is een beveiligde verbinding. Om jouw privacy nog verder te
beschermen, wordt je IP-adres geanonimiseerd. Met deze partij is een
verwerkersovereenkomst afgesloten. Zie verder onder Cookies.
Justhost
Tanja van Hoogdalem host haar website bij Justhost Webhosting. Met deze
partij is een verwerkersovereenkomst afgelosten. De website is voorzien van
een SSL certificaat.
Wordpress
De website is gebouwd en wordt onderhouden middels het CMS Wordpress.
Dit is een bedrijf dat zich buiten de Europese Unie bevindt, maar wel valt
onder het EU-US Privacy Shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en
Europa, waarin regels zijn vastgelegd over de uitwisseling en bescherming
van persoonsgegevens.
Tradetracker
Tradetracker is een partner welke Tanja van Hoogdalem gebruikt voor affiliate
marketing. Bij affiliate marketing worden speciale coderingen aan links
toegevoegd die naar bepaalde webshops leiden. Als een bezoeker van
tanjavanhoogdalem.nl iets koopt via zo’n link, ontvangt Tanja van Hoogdalem
een kleine commissie. Affiliate marketing werkt middels de plaatsing van
cookies. Deze cookies verwijzen niet naar de bezoeker van de website, maar
wel naar de affiliate Tanja van Hoogdalem (zie verder onder Cookies).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Tanja van Hoogdalem gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Tanja van Hoogdalem gebruikt cookies om de website te
analyseren en te verbeteren.
Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Op deze manier kan
ik informatie bijhouden over je bezoek aan de website. Ik heb een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten en de optie “gegevens delen”
uitgeschakeld om jouw gegevens goed te beschermen. Op deze manier werkt
de website goed en worden bepaalde voorkeuren van jou onthouden. Wil je
dat er geen cookies over jouw websitebezoek worden opgeslagen, dan kun je
deze instelling in je internetbrowser aanpassen.
Op https://tanjavanhoogdalem.nl zijn ook social media buttons geplaatst.
Deze linken naar de social media kanalen van Tanja van Hoogdalem. Ook bij
het klikken op zo’n button worden cookies geplaatst. Voor de cookies die
deze social media partijen plaatsen, verwijs ik graag naar de
privacyverklaring op de websites van deze partijen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door Tanja van Hoogdalem en heb je het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens waar ik van jou over beschik in een
computerbestand naar jou of een ander (door jou genoemde organisatie) te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar tanjavanhoogdalem@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je ontvangt zo snel mogelijk,
maar in elk geval binnen twee weken, een reactie op je verzoek.
Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Tanja van Hoogdalem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De

website is daarnaast voorzien van een SSL certificaat, om een zo veilig
mogelijke uitwisseling van gegevens te garanderen. Als jij het idee hebt dat
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via tanjavanhoogdalem@gmail.com.

