Privacybeleid HBOstatistiek.nl
Marilyn Creates neemt je privacy erg serieus. Daarom wil ik je wijzen op de volgende zaken ten
aanzien van mijn bedrijf, deze website HBOstatistiek.nl, eventuele mails en alle producten en
diensten.

Wat houdt mijn privacybeleid in?

In het privacybeleid lees je hoe Marilyn Creates omgaat met je persoongegevens wanneer je de
website HBOstatistiek.nl bezoekt, wanneer je gegevens invult en wanneer je gebruik maakt
van mijn producten en/of diensten.

Verzamelde informatie

Ik verzamel data van bezoekers die op de website HBOstatistiek.nl komen via Google Analytics.
Dit gebeurt door middel van cookies. De persoongegevens worden geanonimiseerd en zijn niet
herleidbaar naar een individueel persoon. Door middel van deze gegevens kan ik bijvoorbeeld
zien hoe lang een bezoeker gemiddeld op een pagina is en hoeveel bezoekers er zijn geweest.
Hierdoor kan ik de website optimaliseren.
Iedereen die mijn product koopt laat zijn emailadres achter om het bestand te kunnen
ontvangen. Dit emailadres wordt opgeslagen. Ik heb een hekel aan spam en zal je emailadres
(of eventuele andere persoonsgegevens) nooit aan derden verstrekken. Wel kan ik via dit
emailadres contact opnemen, bijvoorbeeld om je interessante informatie te sturen.

Beheer van informatie

Gegevens van Google Analytics en emailadressen (en eventuele andere persoonsgegevens) zijn
alleen inzichtelijk door Marilyn Creates.
Zoals gezegd houdt ik je persoonsgegevens privé, tenzij:
 Jij mij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
 Ik genoodzaakt ben je informatie te sturen over mijn producten/diensten waarover je
hebt gevraagd.
 Wij moeten reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of rechtmatige verzoeken
van autoriteiten waarna ik moet luisteren.
 Je de wetten overtreedt volgens het rechtssysteem in Nederland of één van de
richtlijnen of diensten overtreedt van mijn producten of diensten.

De mogelijkheid om je gemakkelijk uit te schrijven

Wil je geen mails meer van mij ontvangen, dan kun je je makkelijk uitschrijven door de
unsubscribe link onderaan elke mail aan te klikken.

Wijzigingen in het privacybeleid HBO Statistiek

Marilyn Creates kan indien gewenst wijzigingen aanbrengen in dit beleid. Als dat het geval is,
zal je daarvan op de hoogte worden gesteld door een duidelijke zichtbare aankondiging.
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