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In deze cookie- en privacyverklaring kun je lezen hoe we met je gegevens
omgaan.

1.1 Bewaren persoonsgegevens
Allereerst is het goed om te weten dat wij niets ongehoords doen met je gegevens en
ze niet verkopen. De gegevens kregen we van jou of via open bronnen (social
media). We bewaren de data zolang deze relevant zijn voor de diensten die we
leveren. Uitgezonderd zijn gegevens die we langer moeten bewaren vanwege
wetgeving. Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je
hebben. Uiteraard mag je verzoeken je gegevens te laten rectificeren of te
verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info@cultuur-inclusief.nl

1.2 Verstrekking aan andere partijen
Wij geven jouw gegevens alleen door aan andere partijen als dit noodzakelijk is om
onze diensten te kunnen leveren. Zo kunnen we bijvoorbeeld je naam en e-mailadres
doorgeven aan Mailchimp om jouw inschrijving voor onze toekomstige nieuwsbrief te
verwerken. Voor het versturen van e-mailberichten via deze website, maken we
gebruik van een externe SMTP-provider die tijdelijk je berichten opslaat. Via deze
logbestanden kunnen we controleren of alle e-mails ook daadwerkelijk zijn verstuurd.
Maken we gebruik van een derde partij, dan zorgen wij er voor dat je gegevens niet
voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook worden jouw gegevens bij deze partij
verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

1.3 Social media
Om je gemakkelijk de content van onze website te laten delen, hebben we op
sommige pagina’s social media buttons geplaatst. We maken gebruik van de
volgende buttons: Facebook, Twitter, LinkedIn. Lees de privacyverklaringen van de
betreffende social media door om te weten hoe zij met privacy omgaan.

2. Cookies
Voor een goede werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, je voorkeursinstellingen opslaat en
ook onthoudt waar je bent gebleven wanneer je een formulier wegklikt. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. Mocht je de cookies willen uitschakelen of
verwijderen, dan kun je dit doen via je browserinstellingen.
2.1 Linken naar derden
Om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren, maken we gebruik van
Google Analytics. De data die daar wordt opgeslagen, zijn niet terug te herleiden
naar een bepaalde gebruiker. Op onze website staan links naar andere websites. Het
kan zijn dat deze websites ook gebruik maken van cookies. We verwijzen je graag
naar de cookie- of privacyverklaring van die betreffende websites.

