	
  

Beleidslijn privacy WEEFNETWERK

Dit is de privacy en cookie policy van WEEFNETWERK. WEEFNETWERK is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld.
Verwerkte gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze leden en/of namen en e-mailadressen die
verzameld worden. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen.
De gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, worden als
vertrouwelijke informatie behandeld.
Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die u actief aan WEEFNETWERK verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de
uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten
en informatie te leveren.
Cookies
Deze website maakt gebruik van 2 soorten cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internet
browser op uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet
tot een individu te herleiden. De website van WEEFNETWERK maakt gebruik van de volgende soorten
cookies:
A. Cookies voor website analyse
Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag
verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen statistieken worden
gegenereerd.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Tevens hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere
Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.
B. Overige cookies
Embedded content:
Op onze website kunnen we mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com
gebruiken. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst
worden.
Voor het plaatsen van deze embedded content (inclusief de cookies) hebben we volgens de
cookiewetgeving uw toestemming nodig.
Blokkeren van cookies via uw browser
Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de
helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Let op!
Als u deze cookies in de browser uitzet, kunt u niet altijd van alle functionaliteiten van Textielplatform
gebruik maken (zoals het bekijken van video’s).
Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige
gebruikelijke technieken. WEEFNETWERK bewaart uw gegevens tot wederopzegging via het
mailsysteem van MailChimp.
Inzage, correctie en verwijdering
WEEFNETWERK legt uitsluitend uw, door uzelf opgegeven, gegevens vast. U kunt uw gegevens via
ledenadministratie@weefnetwerk.nl laten corrigeren of verwijderen.

	
  

	
  

NB Deze privacy en cookie policy is voor het laatst gewijzigd in juli 2018.

	
  

