PRIVACY VERKLARING GERJO
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Ik deel hieronder in hoeverre ik gegevens verzamel,
waarom ik die verzamel, wat ik met die gegevens doe en hoe lang ik ze
bewaar.
Mocht je liever niet meer hebben dat ik jouw contactgegevens bewaar, dan
kun je me een bericht sturen via gerjo.schepers@libravitae.nl en dan
verwijder ik je gegevens uit mijn adresboek en aanverwante systemen.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van GERJO. Ik ben
niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te
accepteren.

Gebruik van verzamelde gegevens:
De enige manier waarop je jouw gegevens bij mij achterlaat, is door via het
contactformulier contact met mij te leggen of door mij direct berichten te
sturen via e-mail, Messenger of andere communicatiekanalen.
Ik beschik dan over de gegevens die je mij zelf hebt verstrekt. Ik gebruik
deze gegevens om het contact met jou te onderhouden en zal deze nooit
aan derden verstrekken.
Ik bewaar deze gegevens zolang ons contact zakelijk gezien relevant is. Na
eventuele beëindiging van onze overeenkomst zal ik de gegevens nog een
tijd bewaren voor een eventueel hernieuwde samenwerking. Ik zal mijn
contacten jaarlijks doorlopen op relevantie van bewaren.

Google Analytics – Verklaring Van Google – Uitzetten Van Cookies
Deze website maakt (mogelijk) gebruik van Google Analytics, een
webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe
bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme
informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt

gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar
van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google
zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google
beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de
daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in
dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de
doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de
mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen
van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is
daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/Uitschrijven Nieuwsbrief
Indien ik gebruik ga maken van een nieuwsbrief systeem, zal dat Mailchimp
zijn. Bij het ontvangen van die nieuwsbrieven heb je altijd de mogelijkheid
om je uit te schrijven (unsubscribe onderaan de pagina).

Aanpassen Of Verwijderen Gegevens
Als jij jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit mijn bestanden wilt laten
halen, kun je contact met me opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Libra Vitae
Het Buske 9
6663 KP Lent (Nederland)
06 28 56 22 70
Gerjo.Schepers@libravitae.nl

