Privacy & Cookies HengeloNU!
Privacyverklaring
HengeloNU! respecteert de privacy van bezoekers van de website, ontvangers van eventuele
nieuwsbrieven en andere betrokkenen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die
je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op
een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens
en AVG stelt. Wij verkopen gegevens nooit door aan derden.
Wat doen we met je persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten in zake juridische, financiële diensten en het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting
van het klantenbestand. Als je ons een e-mail stuurt of het contactformulier op de website
invult, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard je email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name
het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een
bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de
website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens
worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer
(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld:
-

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
'gegevens delen' is uitgezet;
We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies.

Nieuwsbrief
Op de website is het mogelijk om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van HengeloNU!.
Hiervoor hebben wij jouw naam en e-mailadres nodig, die wij nodig hebben voor het
versturen van de nieuwsbrief. Je kunt je altijd afmelden van de nieuwsbrief door op de link
‘uitschrijven’ onderaan in de nieuwsbrief te klikken. Wij delen jouw gegevens niet met
derden. Wij maken gebruik van MailChimp voor het versturen van de nieuwsbrief. Lees de
privacy verklaring van MailChimp om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen en hoe
zij die verwerken. Met MailChimp houden wij klikstatistieken bij, zodat we kunnen zien welke
artikelen goed worden gelezen.

Sociale media deelknoppen
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Google+ en
Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Google+ en Pinterest zelf. Deze code
plaatst onder meer een cookie.

Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Google+
en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens
doen die zij met deze code verwerken.
-

Privacy verklaring Facebook
Privacy verklaring Instagram
Privacy verklaring Twitter
Privacy verklaring LinkedIn
Privacy verklaring WhatsApp
Privacy verklaring Google+
Privacy verklaring Pinterest

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is
een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en
door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij
onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het
gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel
dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
Recht op inzage, wijzigen, rectificeren en wissen
Op verzoek heb je recht op inzage, wijziging, rectificatie en het wissen van jouw gegevens in
onze IT-systemen. Indien je een relatie met onze organisatie hebt, heb je na schriftelijk
verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte
overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te
laten verwijderen.
Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd
met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:
HengeloNU!
Markt 8
7551 CG Hengelo
info@hengelo.nu

Wijzigingen
Als we dit privacy statement wijzigen, zullen we dat duidelijk vermelden op onze website. Je
kunt dan altijd meteen reageren.

