BLENDID CONCEPTS

Verklaring over Privacy, Cookies en Disclaimer
BESTE BEZOEKER,
Bedankt voor het bezoeken van mijn website www.eefke.com en/of www.blendidconcepts.com. Ik hoop dat je
gevonden hebt wat je zocht. Als je vragen hebt, neem dan met mijn contact op.
Een cookiewall? Irritant he? Helaas ontkom ook ik er niet aan. eefke. Is wettelijk verplicht om je te informeren
en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Dat komt omdat ik voor
de werking van deze website, gebruik maak van een aantal diensten en plugins. Door het bezoeken van mijn
site, laat je bepaalde gegevens achter. Allereerst, ik doe geen rare dingen met jouw gegevens. Ik bewaar en
gebruik alleen gegevens die rechtstreeks door jou aan mij zijn verstrekt. Bij de verwerking van
persoonsgegevens neem ik de eisen die de Wet Persoonsgegevens stelt in acht. In deze verklaring geef ik jou
daarom informatie over welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel. Ik raad jou aan deze
informatie zorgvuldig te lezen.
Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 6 januari 2016.
PRIVACY ALGEMEEN
Je kan mijn websites eefke.com en blendidconcepts.com anoniem bezoeken. Ik houd wel statistieken bij van
mijn website, maar dat gebeurt dus anoniem. Ik verzamel en verwerk alleen persoonlijke gegevens als je deze
aan mij hebt verstrekt, via het contactformulier en het inschrijven voor de nieuwsbrief, via de e-mail of
telefonisch. Deze gegevens heb ik nodig om jou te kunnen beantwoorden, documenten te kunnen versturen,
of voor onze (formele) samenwerking. Ik verstrek direct aan mij gegeven gegevens niet aan derden, tenzij je
daar toestemming voor hebt gegeven. Je hebt het recht om inzage te vragen voor de opgeslagen gegevens
en om deze te laten verwijderen. Wil je van dit informatierecht gebruik maken of heb je een andere vraag?
Neem dan contact met mij op.
COOKIES
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden functionele en analytische cookies gebruikt.
Een cookie is een bestandje dat internetinstellingen via jouw browser opslaat op jouw computer of mobiele
apparaat. Jouw surfgedrag wordt door mij niet individueel gevolgd.
Social Media Buttons
Je mag de informatie op deze website delen. Hiervoor kan je de Social Media buttons op deze website
gebruiken: LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google+ en E-mail. Ook kan je eenvoudig contact met mij opnemen via
de linkjes naar E-mail, Skype, en naar mijn 06. Via een eigen code plaatsen Social Media een cookie
waarmee ze gegevens via de site kunnen verzamelen. eefke. heeft daar geen invloed op. Elke Social Media
heeft hiervoor eigen privacy verklaringen, lees deze op hun site om te weten wat deze diensten met de verzamelde informatie doen.
Nieuwsbrief eefke. & Contactformulier
De nieuwsbrief is er voor jou als je je hiervoor expliciet hebt opgegeven. Voor het maken en versturen van de
nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van MailChimp. Ook daarvoor worden (flash)cookies gebruikt.
Meer informatie daarover kan je vinden in de privacy policy van Mailchimp.
Het contactformulier is ook een plugin waar cookies voor gebruikt worden.
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BLENDID CONCEPTS
Vervolg: Verklaring over Privacy, Cookies en Disclaimer
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een Amerikaanse webanalyse dienst van Google Inc..
Ik gebruik deze dienst om te zien hoe bezoekers op deze site terecht zijn gekomen en om mijn site te
optimaliseren. Jouw IP-adres is nadrukkelijk niet te herleiden en dus ook niet jouw persoonsgegevens. Deze
dienst gebruikt eigen cookies. Meer informatie over Google Analytics vindt u via de website van Google
Analytics en lees hun Privacyverklaring.
Cookies uitschakelen en verwijderen
Als je cookies wil uitschakelen en verwijderen dan kan dat via jouw eigen browserinstellingen.
DISCLAIMER
Informatie op deze website
Ik heb mijn uiterste best gedaan om de informatie op mijn website eefke.com en blendidconcepts.com
zorgvuldig en actueel weer te geven. Ik probeer mijn teksten zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven, ookal is er
soms sprake van ‘vaktaal’. De teksten op mijn website geven jou geen rechten. De informatie op mijn website
en deze verklaring kan ten alle tijden door eefke., worden veranderd.
Meer informatie over Privacy, de Wet op Persoonsgegevens en Cookies kan je vinden op de website van
ConsuWijzer, College Bescherming Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt, ACM.
Copyright
Mijn huisstijl en logo heb ik zelf ontworpen. De foto’s op de webpagina’s zijn eigen gemaakte foto’s, tenzij
anders vermeld. MaartenFleskens, heeft mijn portretfoto’s gemaakt en enkele sfeer- en projectfoto’s (Office
iTesso, NN, sfeerbeeld over eefke.). Mijn website is met zorg gebouwd door IT-mannetje. Beelden, logo’s en
andere visuele en tekstuele uitingen mag je delen via de social media buttons met een vermelding. Je mag de
genoemde content niet over nemen voor eigen (zakelijk) gebruik zonder mijn schriftelijke toestemming.
Functioneren van deze website
Mijn website is met zorg gemaakt en kan je bekijken op je pc, laptop, smart phone en tablet. Ook kan je
documenten downloaden. Het zou super zijn als de website altijd foutloos te zien is, en zonder (technische)
problemen en foutmeldingen werkt. Maar ja, ik kan dat helaas niet garanderen, daarvoor gebeurt er teveel op
het web buiten mijn wil en macht om. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites heb ik opgenomen
ter informatie of voor jouw gemak. De inhoud, kwaliteit en werking van deze sites en hyperlinks vallen niet
onder mijn verantwoordelijkheid. Ik ben zorgvuldig geweest, en ik vraag jou om dat ook te doen. Verzendt
niets via deze website waar eefke. of anderen schade onder kunnen lijden.
Toepasselijkheid van deze verklaring
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar ik verwijs of die via een link met deze
website is verbonden. Lees dus ook hun privacyverklaring.
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