Privacyverklaring websites van Taalontmoetingen
Versie 5 januari 2020
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende websites van Taalontmoetingen:
https://www.taalontmoetingen.nl
https://www.taalontmoetingen.org
Taalontmoetingen is een autonoom project onder de paraplu van Partners in Welzijn.
Taalontmoetingen is als volgt te bereiken:
Postadres:
Postbus 110, 6160 AC Geleen
Vestigingsadres:
Hyacinthenlaan 33, 6163 BH Geleen
Telefoon:
06 30600083
E-mailadres:
info@taalontmoetingen.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Taalontmoetingen kan persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruik maakt van
de websites van Taalontmoetingen.
Taalontmoetingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Vóór inloggen:
- Uw IP-adres
Na inloggen:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adres
- Uw geboortedatum
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Cookies
Taalontmoetingen maakt op de websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op
uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan
bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden.
Taalontmoetingen gebruikt uitsluitend zogenaamde functionele cookies. Deze cookies zijn
noodzakelijk voor de juiste werking van de websites. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld
gekozen instellingen voor de websites of dat u bent ingelogd, zodat u op een volgende
pagina niet weer opnieuw hoeft in te loggen.
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Voor het gebruik van deze cookies heeft Taalontmoetingen uw toestemming NIET nodig, en
de website vraagt er daarom ook niet naar.
Weigeren of verwijderen van cookies
U kunt het plaatsen van cookies weigeren of reeds geplaatste cookies verwijderen met
behulp van uw browserinstellingen.
Houd er rekening mee dat de website dan niet meer optimaal zal functioneren.
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen effect op het apparaat en browser
waarop u de website op dat moment bezoekt. Gebruikt u meerdere apparaten of browsers
dan moeten de instellingen voor elk apparaat en browser aangepast worden.

Waarom Taalontmoetingen gegevens nodig heeft
Taalontmoetingen verwerkt uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot de websites
(inloggen), voor analyse van het gebruik, en om de websites te kunnen verbeteren.

Hoe lang Taalontmoetingen gegevens bewaart
Taalontmoetingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden
verwijderd na uitschrijving bij Taalontmoetingen.

Delen met anderen
Taalontmoetingen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Inloggegevens
Op de websites van Taalontmoetingen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder uw laatste inlogmoment, het IP-adres van uw computer en het tijdstip van
opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Taalontmoetingen gebruikt deze
informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
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Diensten
AcyMailing
Taalontmoetingen gebruikt AcyMailing om berichten aan ingeschrevenen te sturen. Hiervoor
worden naam, emailadres en geboortedatum gebruikt.
AcyMailing registreert uitsluitend anonieme statistische gegevens van gelezen berichten.
Onkostendeclaraties
Ingelogde vrijwilligers van Taalontmoetingen kunnen hun onkosten declareren middels een
webformulier. Hierin worden uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@taalontmoetingen.nl.
Taalontmoetingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Taalontmoetingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Taalontmoetingen maken gebruik
van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Taalontmoetingen
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Taalontmoetingen op via
info@taalontmoetingen.nl.
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