Privacyverklaring en cookies
Privacyverklaring
Wie ben ik
Bureau HAAS | opduikelen en herzien is van Esther de Haas. Zij redigeert en corrigeert teksten van
anderen en creëert eigen geschreven werk. Haar website-adressen zijn:
https://www.bureauhaas.nl
https://www.bureauhaas.com
https://www.estherdehaas.com
https://www.estherdehaas.eu
Bureau HAAS respecteert de privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen indien dat op grond van
de wet is toegestaan. Deze privacyverklaring geeft aan hoe ik met persoonsgegevens omga.
Bureau HAAS verwerkt persoonsgegevens volgens de Europese richtlijn Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging
Bureau HAAS treft passende organisatorische en technische maatregelen om te waarborgen dat de
persoonsgegevens waarvoor ik verantwoordelijk ben, niet onrechtmatig worden verwerkt. Zo
verstuurt Bureau HAAS geen persoonsgegevens via een onbeveiligde lijn.

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom ik die verzamel
Ik verwerk persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Welke doeleinden dat in jouw geval zijn
en welke persoonsgegevens ik verwerk, hangt af van de rechtspositionele verhouding tussen jou en
Bureau HAAS. Het maakt namelijk uit of je klant bent bij Bureau HAAS of dat je als belangstellende de
site bezoekt en daar reacties achterlaat.

Klant van Bureau HAAS

Als klant van Bureau HAAS verzamel ik je naam-, adres- en contactgegevens. Dit doe ik zodat ik werk
voor je kan verrichten, een rekening naar je kan sturen en kan voldoen aan administratieve en
wettelijke verplichtingen.

Website-bezoek en reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamel ik 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 e-mailadres (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.

Wijzigingsdatum 22-12-2019
Auteur Esther de Haas
Bestand 20191222_privacyverklaring en cookies_BureauHAAS.docx

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

Bureau HAAS heeft Google opdracht gegeven informatie te verzamelen over het gebruik van haar
website www.bureauhaas.nl. Dit bedrijf plaatst daartoe cookies op het device (computer, tablet,
smartphone) waarmee de website wordt bezocht. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen. De in
het cookie opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van het bedrijf
teruggestuurd worden.

Met wie ik jouw data deel
Bureau HAAS verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien zij daartoe wettelijk verplicht is
of indien je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Waar ik jouw data naartoe stuur
Reacties van website-bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie-service geleid
worden.

Hoe lang ik jouw data bewaar
Wanneer je op de website een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die
reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en
goedkeuren in plaats van dat ik ze moet modereren.
Als klant van Bureau HAAS bewaar ik je persoonsgegevens voor de duur dat ik hiertoe administratief
en wettelijk verplicht ben en dat ik een zakelijke relatie met je heb.

Je gegevens wijzigen
Je kunt jouw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neem
hiervoor en voor andere vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Bureau HAAS,
contact met mij op. Dit bevat geen gegevens die ik verplicht moeten bewaren in verband met
administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigen van deze privacyverklaring
Bureau HAAS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Gewijzigde versies
zullen weer op deze pagina worden gepresenteerd.
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Cookies
Functionele cookies
De sessie-cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
Contactformulieren
Wanneer je een reactie achterlaat op mijn site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en
website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doe ik voor jouw gemak zodat je deze
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang
geldig.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullend cookie door je browser
opgeslagen. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post-ID van het artikel wat je
hebt bewerkt in zich. Dit cookie is na een dag verlopen.

Analytische cookies
Met behulp van deze cookies kan ik het gebruik van de website analyseren zodat ik de prestaties van
mijn website kan meten en verbeteren.

Cookies voor sociale media
Met behulp van deze cookies kun je verbinding maken met je sociale netwerken.

Contact
Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de cookies? Neem contact met me op:
Bureau HAAS
Jan Steenlaan 3
1272HH HUIZEN

telefoon: +31 (0) 6 150 57 127
e-mail: info@bureauhaas.nl

———
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