Privacybeleid & Disclaimer
Wie zijn we
Ons website-adres is: https://onzichtbaarziek.nl. We zijn een
onafhankelijke stichting, gevestigd op Het Blazoen 29, 8255 DA
in Swifterbant. We staan ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 58384553. Eigenaars zijn Marnel van
Dartel-Berkhey en Peter van Dartel-Berkhey.
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die
verzamelen
We verzamelen data van gebruikers en site bezoekers, zoals
naam,
e-mailadres
Contactformulier),

(Berichtenservice,
Nieuwsbrief,
persoonlijke
account
voorkeuren,

transacties, zoals aankopen
informatie over cookies.

en

technische

data,

zoals

Dit doen we om de website en de plugins goed en optimaal te
laten functioneren, alsook de verkoop van onze producten. De
gebruiker verleent hiervoor zelf toestemming als hij op de
site komt, de cookies accepteert, het contactformulier invult,
de nieuwsbrieven aanvraagt, een aankoop doet en/of een reactie
geeft.
Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we
de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van
de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te
detecteren.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je emailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd
naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De
privacybeleidspagina
kun
je
hier
vinden:

https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is
goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de
context van je reactie.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je
aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie
opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je
deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe
reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke
cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert.
Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens
verwijderd zodra je je browser sluit.

en

wordt

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud
bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten,
etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich
exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft
bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies
gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je
interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de
interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en
ingelogd bent op die website.

Analytics
Standaard verzamelt WordPress geen enkele analytics data. Let
wel, heel veel webhosting accounts verzamelen geanonimiseerde
analytics data. Wel gebruiken we Google Analytics.
Met wie we jouw data delen

We delen je data, voor een optimaal gebruik van deze website,
met services als Strato (webhosting provider) en alle op de
site aanwezige derden-partijen. Dat zijn de plugins zoals
Woocommerce (webshop) en de plugins voor de Berichtendienst,
Nieuwsbrief etc. Hiervoor geldt het bepaalde in hun
privacybeleid.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de
metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier
kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren
in plaats van dat we ze moeten modereren.
Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties
achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je
persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle
gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat
we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben
verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten
bewaren in verband met administratieve, wettelijke of
beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde
spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie
Voor
vragen
kun
je
met
ons
contact
st.onzichtbaarziek@gmail.com, tav. Webmaster

opnemen:

Hoe we jouw data beveiligen
We beveiligen je data volgens de geldende AVG-maatregelen.

Webshop
We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in
onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan
Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende
gegevens:
Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens
bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je
recentelijk hebt bekeken
Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze
gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te
berekenen
Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te
vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen
berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de
bestelling vervolgens naar je te verzenden!
We gebruiken cookies ook om producten in je winkelmand op te
slaan terwijl je door onze site bladert.
Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om
informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres,
verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een
gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie
voor de volgende doeleinden:
Om je informatie toe te sturen over je account en
bestelling
Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en

klachten
Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
Om je account voor onze winkel in te stellen
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het
berekenen van belasting
Om ons winkelaanbod te verbeteren
Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor
kiest
Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, emailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens
automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.
Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze
nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en
gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren.
We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld 2 jaar voor
belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie
behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.
Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je
deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang
Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij
ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben
bijvoorbeeld toegang tot:
Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten,
de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzenden betaalinformatie.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om
bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te
doen en om jou te ondersteunen.

Wat we delen met anderen
We

delen

informatie

met

derden

die

ons

helpen

onze

bestellings- en winkelservices aan te bieden, zoals:

Betalingen
We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van
betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal.
Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling
te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de
aankoop en factuurgegevens.
Bekijk het Privacybeleid voor PayPal-services voor meer
details.
***********
DISCLAIMER
Hier vindt u de disclaimer van https://onzichtbaarziek.nl,
zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Onzichtbaar
Ziek. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud
wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang
u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere
manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze
website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het
dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting
Onzichtbaar Ziek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal
of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Stichting Onzichtbaar Ziek.
Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de eventuele prijzen die op onze website staan, geldt dat
wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de
realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan
en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen
nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met
Stichting Onzichtbaar Ziek te mogen claimen of te
veronderstellen.
Stichting Onzichtbaar Ziek streeft naar een zo actueel
mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden
aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op
juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen
te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder
enige voorafgaande medeling. Stichting Onzichtbaar Ziek
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op
websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente
versie van de disclaimer van www.onzichtbaarziek.nl op deze
pagina.
Deze
disclaimer
is
op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl
Check het nu!

gegenereerd

