Privacybeleid

Wie zijn we
Ons website-adres is: http://chiroeindhout.be

Welke persoonlijke data we verzamelen
en waarom we het verzamelen?
- Contactformulieren
- Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, is het soms mogelijk dat je kan
aangeven of we 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.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen.
Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere
websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft
website 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
Via een online statistisch programma kunnen we zien welke gebruikers
wanneer de site bezochten. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor
statistische doeleinden.

- Hoe lang we jouw data bewaren
Chiro Eindhout bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel
waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

- 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 data die we van je hebben,
inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige
persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we
verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of
beveiligings doeleinden.

- Waar we jouw data naartoe sturen
Online ingevulde contactformulieren, inschrijvingen … komen automatisch
terecht in onze mailbox en worden enkel gebruikt voor administratieve taken.

- Jouw contactinformatie
Als je een contactformulier invult, vragen we om je contactgegevens (verplicht
naam en e-mail) achter te laten. We gebruiken deze gegevens om contact met
jou op te nemen in geval dat nodig is. Deze gegevens worden voor onbepaalde
duur, beveiligd opgeslagen. Je kan altijd een verzoek sturen om deze gegevens
te wissen.

