Privacyverklaring Anouk’s kookboek
Per 25 mei 2018 is het verplicht om als (hobby)blogger een privacyverklaring op je blog te plaatsen om zo te voldoen
aan de Europese Privacywet. Mijn blog Anouk’s kookboek heeft als doel om de persoonsgegevens van lezers te
respecteren. In onderstaande verklaring laat ik weten op welke wijze Anouk’s kookboek dit doet. De verwerking van
deze gegevens vallen onder de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Anouk’s
kookboek behoudt zich het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Contactgegevens
Anouk’s Kookboek
www.anoukskookboek.nl
anouk@anoukskookboek.nl

Persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader
van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
•

Naam;

•

Email-adres;

•

Je (persoonlijke) website;

•

IP-adres

Wanneer u een reactie plaatst onder een bericht van Anouk’s kookboek vult u uw naam, emailadres en (indien van
toepassing) uw website in. Dit is hetzelfde als u contact met mij opneemt via het contactformulier op de website.
Deze gegevens zullen nooit openbaar geplaatst worden.

Google Analytics
Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een
verwerkingsovereenkomst met Google gesloten en wat aanpassingen in mijn instellingen gedaan. De informatie wordt
hierdoor zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt hiervoor gebruikt, maar niet in zijn geheel, zodat ik u niet
persoonlijk kan herleiden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind u hier.

WWW.ANOUKSKOOKBOEK.NL
ANOUK@ANOUKSKOOKBOEK.NL

Social media
Op mijn site vind je verschillende social media buttons. Via deze buttons kom je op mijn social media kanalen terecht
of kan je een post van Anouk’s kookboek doen. In de privacyverklaring van de social media kanalen kan je lezen wat zij
met de informatie en gegevens doen.

Cookies
Anouk’s kookboek verzamelt technische en functionele cookies. Als je op mijn site komt krijg je een cookiebalk voor
acceptatie van de cookies. Deze mag je altijd weigeren. Cookies worden o.a. gebruikt voor de advertenties van Google.
Lees er meer over in hun privacybeleid.

Opslag
Anouk’s kookboek houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen;
•	Het plaatsen van uw reactie: Uw gegevens worden bewaard totdat u mij schriftelijk verzoekt uw reactie te
verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.
•	Het deelnemen aan een winactie: Uw gegevens worden bewaard totdat u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te
verwijderen. De persoonsgegevens zullen binnen 14 kalenderdagen na uw verzoek worden verwijderd.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op links die ik op Anouk’s kookboek plaats. Raadpleeg de
privacyverklaring van de website om te weten of zij op een veilige manier met uw gegevens omgaan.
Mocht u vragen hebben, inzage willen hebben in, wijzigen willen aanbrengen of persoonsgegevens willen verwijderen
neem dan contact op met: anouk@anoukskookboek.nl

Met vriendelijke groet,
Anouk Spaan
Anouk’s Kookboek

WWW.ANOUKSKOOKBOEK.NL
ANOUK@ANOUKSKOOKBOEK.NL

