Privacyverklaring
Persoonsgegevens die worden verwerkt
HET WEERHUYS verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van mijn webwinkel of deelneemt aan één
van mijn workshops verstrek je mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte
bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:
- voor- en achternaam
- geslacht
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-adres
Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Er is geen intentie om via mijn website of mijn diensten gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16
jaar, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door een ouder of voogd. Het ontbreekt mij aan
een directe controle op leeftijden van bezoekers aan de website. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te
zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van
persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat HET WEERHUYS
onbedoeld persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neem dan contact op via info@hetweerhuys.nl
en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
Waarom HET WEERHUYS gegevens nodig heeft
HET WEERHUYS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Leveren van producten en diensten,
• Afhandelen van facturen en betalingen,
• Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,
• Verschaffen van informatie over producten en diensten,
• Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.
Bewaartermijn
HET WEERHUYS zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te
waarborgen.
Ontvangers
De gegevens die HET WEERHUYS ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
1. Mailchimp: De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de
nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst
binnen Mailchimp.
2. PCExtreme: De e-mail van HET WEERHUYS wordt gehost bij PCExtreme. Als jij contact opneemt via de
formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van PCExtreme. De website en
back-ups van de website worden gehost bij PCExtreme. Gegevens die jij achterlaat op de website van HET
WEERHUYS zijn op de servers van PCExtreme opgeslagen.
Delen van gegevens
HET WEERHUYS verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht
voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van HET WEERHUYS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt
voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. HET WEERHUYS gebruikt deze informatie om de werking
van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden
verstrekt.
HET WEERHUYS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
Website aan HET WEERHUYS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van
hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. HET WEERHUYS heeft hier geen invloed op.
HET WEERHUYS heeft Google geen toestemming gegeven om via HET WEERHUYS verkregen Analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetweerhuys.nl.
Beveiliging
HET WEERHUYS neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@hetweerhuys.nl.
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